
CAPÍTULO 8

APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE: O ARCO NORTE, A PESQUISA 
FRONTEIRA E O TRABALHO EM GRUPO

Bolívar Pêgo (Moderador)1

Rosa Moura2

Antes de darmos início aos trabalhos em grupo, gostaríamos de sintetizar alguns 
pontos para reflexão referentes ao arco Norte, extraídos dos resultados da oficina 
de trabalho realizada no Ipea, em junho de 2016. Os principais são:

• grande diversidade regional da Amazônia, que impõe a necessidade de se 
redefinir e elaborar políticas públicas adequadas a essa realidade regional 
diversificada, com ênfase na gestão ambiental e nos recursos naturais;

• desafio da dimensão da Amazônia, ainda carente de que se assuma que não 
se trata de uma “terra sem homens” a ser desbravada, mas de uma região 
com grande potencial econômico e atratividade a interesses nacionais e 
internacionais; e

• presença de povos e terras indígenas, que exigem atenção especial, dadas a:

 9 concentração de pobreza;

 9 urgência da prestação de serviços públicos essenciais, como saúde e 
educação, precários devido ao isolamento das comunidades;

 9 necessidade da compreensão de que para muitos povos indígenas 
transpor a fronteira é uma condição natural;

 9 importância da avaliação dos impactos da presença de grupos 
religiosos em comunidades indígenas;

 9 urgência de conclusão de obras de infraestrutura econômica e de 
planejamento de novos projetos a partir dos interesses das populações 
fronteiriças e de suas necessidades específicas; e

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do 
Ipea; e coordenador da pesquisa Fronteiras do Brasil.
2. Profissional sênior na Dirur/Ipea. A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33287&Itemid=424>.
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 9 ampliação do diálogo entre a Fundação Nacional do Índio (Funai),3 
governos estaduais e municipais, para que sejam elaboradas estratégias 
compatíveis com as particularidades dessas áreas de fronteira.

Entre os dezesseis pontos vulneráveis identificados na faixa de fronteira 
brasileira (Brasil, 2016), seis se encontram no arco Norte (mapa 1): aqui em 
Roraima, as regiões de Pacaraima e Bonfim, nas fronteiras do Brasil com a 
Venezuela e com a Guiana, respectivamente; na fronteira do Amapá com a Guiana 
Francesa, a região do Oiapoque e as cidades portuárias de Santana e Laranjal do 
Jari; no Pará, a região de Óbidos e Abaetetuba, fronteira com o Suriname; no 
Amazonas, a região de São Gabriel da Cachoeira e Santo Antônio do Içá (Base 
Garateia), fronteiras com a Colômbia e com a Venezuela, respectivamente; e nas 
tríplices fronteiras Colômbia-Peru-Brasil, na região de Tabatinga, no Amazonas, 
e Peru-Bolívia-Brasil, região de Brasileia-Epitaciolândia, no Acre.

MAPA 1
Cidades gêmeas, tríplice fronteira e pontos vulneráveis localizados por arcos (2016)

Cidades gêmeas 
Cidades gêmeas e pontos vulneráveis

Tríplice fronteira

Faixa de fronteira

Arco Norte

Arco Central

Arco Sul

Fonte: Ministério da Integração Nacional (MI) e Ministério da Justiça (MJ).
Elaboração: Ipea.

3. Como resultado do trabalho de campo na linha de fronteira entre Brasil e Venezuela foi realizada, em 20 de março de 
2017, uma reunião técnica do Ipea e do MI com a Funai) para discutir a situação fundiária do município de Pacaraima 
(Roraima). Por estar em terra indígena, toda a área do município não está regularizada, trazendo uma série de problemas 
para os gestores públicos e os agentes privados lá localizados. O processo de discussão para uma possível regularização 
está no Supremo Tribunal Federal (STF).
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Não apenas nos pontos vulneráveis mas em toda a extensão da fronteira se 
repetem ilícitos a exigir maior controle como garantia de segurança (mapa 2): tráfico de 
pessoas, entorpecentes, armas de fogo, munições e explosivos; contrabando de veículos, 
cigarro; pirataria de Compact Disc (CD), bebidas, eletrônicos; sonegação e evasão de 
divisas; ocorrência de crimes transnacionais; crimes ambientais e desmatamento ilegal; 
conflitos fundiários; garimpos ilegais; trabalho escravo; e imigração ilegal, entre outros.

MAPA 2
Problemas gerais (ilícitos) na fronteira localizados por arcos (2016)

Fonte: MI e MJ.
Elaboração: Ipea.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Anotados alguns problemas gerais, daremos início aos trabalhos em 
grupo. As discussões devem estar vinculadas aos objetivos do trabalho, que são 
debater questões, hipóteses e conhecer melhor a realidade local da fronteira 
amazônica, ou seja, o arco Norte, visando contribuir para a melhoria das 
políticas públicas sobre fronteiras. Esses objetivos têm como pontos norteadores 
avaliar as políticas públicas já implementadas e em implementação na região; 
identificar e refletir sobre elementos para um diagnóstico da situação atual do 
arco Norte; e apontar ações e soluções para os problemas a partir de políticas 
públicas compartilhadas.
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As atividades devem respeitar as quatro escalas de análise do projeto: local, 
regional (os arcos, com a escala estadual), nacional e internacional. No projeto, 
entende-se que a origem dos problemas, sua incidência e as soluções perpassam mais 
de uma escala, e exigem estratégias de intervenção ao mesmo tempo articuladas e 
diferenciadas em cada escala, assim como transescalares. Dessa forma, os debates 
nos grupos de trabalho sobre cada área temática deverão levar em consideração 
todas essas escalas e estratégias de análise.

Os grupos foram organizados com base em três áreas temáticas, conforme 
descrito a seguir.

1) Economia e desenvolvimento: que poderá abranger os subtemas 
infraestrutura econômica e logística (presença ou previsão de corredores 
viários, circulação, transportes, aduana, pontes e infraestruturas de 
circulação e conexão); financiamento (infraestrutura e equipamentos 
urbanos); tecnologia (pesquisa em universidades, institutos federais, 
parques tecnológicos, estações experimentais); regulação e mecanismos 
institucionais interfederativos de gestão – subtema que se reproduzirá 
nos três grupos.

2) Gestão urbana: que poderá contemplar planejamento e gestão (integração 
entre municípios dos arranjos transfronteiriços existentes no arco Norte, 
participação e debates entre segmentos atuantes dos dois lados da 
fronteira); equipamentos e serviços urbanos (saúde, educação, cultura, 
mobilidade, circulação urbana, saneamento, gestão das águas/rios, entre 
outros); turismo (patrimônio arquitetônico, histórico e natural, turismo de 
compras, turismo de passagem no cruzamento da fronteira); e regulação 
e mecanismos interfederativos de gestão.

3) Defesa do território e integração entre os povos: que poderá tratar do subtema 
ambiental (unidades de conservação, recursos minerais, biodiversidade, 
gestão ambiental); povos amazônicos (nações indígenas, ribeirinhos, 
assentados, quilombolas); migrações (impactos das migrações, estratégias 
de acolhimento ao imigrante, orientação ao emigrante); segurança (ilícitos 
ambientais, mineração irregular, tráfico de drogas, armas e pessoas); e 
regulação e mecanismos institucionais interfederativos de gestão.

A dinâmica estabelecida para a atividade deverá obedecer três momentos 
distintos e complementares: na tarde de 23 de novembro de 2016, num primeiro 
momento, serão destinados trinta minutos para reflexão individual dos participantes 
e anotações dos pontos fundamentais concernentes a um roteiro de questões; 
num segundo momento, que se desenvolverá no restante do período, serão 
contextualizados e debatidos, a partir das anotações individuais, os problemas e 
as oportunidades do arco Norte, avaliadas as ações governamentais e de outros 
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agentes e apontados seus grandes desafios. O terceiro momento acontecerá na 
manhã de 24 de novembro de 2016, quando serão sumarizadas as conclusões dos 
trabalhos de grupo e suas recomendações, em relatórios posteriormente apresentados 
e debatidos em plenária, para aprovação pelo conjunto de participantes.

Foram apresentadas as seguintes questões norteadoras para os grupos de trabalho:

Contextualização

• Como você vê a faixa e/ou zona de fronteira? Quais são as dificuldades 
e oportunidades do morador da fronteira?

• Você considera adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira na 
região amazônica? Por quê?

• Quais são os principais problemas gerais e setoriais do lado brasileiro e 
do outro lado da fronteira?

Ação pública

• Quais políticas públicas você conhece que foram implementadas na faixa 
de fronteira (lados brasileiro e estrangeiro)?

• Quais os resultados que você percebe a partir dessas políticas (lados 
brasileiro e estrangeiro)? Qual a efetividade dos resultados?

Desafios

• Na sua percepção, quais seriam as principais sugestões e desafios da faixa 
de fronteira no arco Norte?

• Como os governos têm atuado diante desses desafios?

• Há participação de empresas privadas e entidades civis na resolução desses 
desafios? Quais? Como?

Recomendações

• Dadas as diferenças das regiões da fronteira, que políticas diferenciadas 
de outras regiões você sugere que sejam implementadas para a solução 
dos desafios da faixa de fronteira do arco Norte?

• Como cada esfera de governo pode atuar na solução dos desafios da faixa 
de fronteira do arco Norte?

• Em quais desafios o governo local pode ser mais atuante?

Os presentes foram indagados se permanecia alguma dúvida sobre as 
orientações e os procedimentos. Como não houve dúvidas, foi solicitado que os 
participantes se dirigissem às salas especificadas para o trabalho e iniciassem as 
atividades em grupo, com os votos de um bom debate.
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TRABALHO EM GRUPO (GRUPOS A, B E C)4

Os resultados dos trabalhos em grupos serão apresentados sob a seguinte organização: 
identificação dos grupos (coordenação, participantes e relatoria); transcrição dos 
apontamentos individuais, segundo roteiro de questões norteadoras; elaboração 
de uma síntese da transcrição dos debates entre os participantes; e apresentação 
do relatório aprovado pelo grupo, a ser submetido à plenária.

GRUPO A: ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Coordenador: Bolívar Pêgo (Ipea)

Facilitadora: Caroline Krüger (Ipea)

Relatores: Alessandra Vilhena (Secretaria de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento – Seplan/RR) e Leonardo Ferreira Lima Filho (Casa Civil/AC)

Participantes:

1. Alessandra Harlem Pimentel Vilhena – Seplan de Roraima

2. Aline Elaine de Lima Fagundes – MI

3. André D’Arce Cerri – Seplan de Roraima

4. Eduardo Bayma Oestreicher – Seplan de Roraima

5. Leonardo Ferreira Lima Filho – Casa Civil do Acre

6. Letícia Parente Ribeiro – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

7. Plácido Alves de Figueiredo Neto – Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa)/Roraima

8. Shirley Melville – Consulado Geral da Guiana em Boa Vista

9. Silara Candido – Consulado Geral da Guiana em Boa Vista

10. Sidney Minholi – Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier)

11. Solange Minotto Saraiva – Fier

12. Tânia Nascimento – Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá 
(Ageamapá)

13. Vicente Barreto – Agência de Defesa Agropecuária do Estado de 
Roraima (Aderr)

4. Mais detalhes da metodologia dos trabalhos em grupo podem ser vistos no volume 2 da série sobre Fronteiras, 
capítulo 10, p. 189. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&
id=30037&Itemid=419>. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30037&Itemid=419
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30037&Itemid=419
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Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Temas que orientaram os apontamentos individuais, os debates no grupo de 
trabalho e a elaboração do relatório a ser apresentado na plenária:

• infraestrutura econômica e logística (presença ou previsão de corredores 
viários, circulação, transportes, aduana, pontes);

• financiamento (infraestrutura e equipamentos urbanos);

• tecnológica (pesquisa em universidades, institutos federais); e

• regulação e mecanismos institucionais interfederativos de gestão.

Os participantes reuniram-se em sala reservada, e, após a apresentação de 
cada presente, o coordenador descreveu a sequência de atividades, releu os temas 
e as questões norteadoras. As dúvidas e indagações sobre a metodologia foram 
respondidas e teve início o primeiro momento dos trabalhos, previsto para reflexão 
individual sobre as questões norteadoras sugeridas pela equipe de pesquisa e a 
realização de pontuação e apontamentos para os debates.
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APONTAMENTOS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES

Alessandra Vilhena (Seplan/RR)

1) Contextualização

• A faixa de fronteira oferece grandes oportunidades de desenvolvimento 
e integração efetiva, nos diversos aspectos. Roraima é voltada para 
a fronteira.

• Oportunidades: proximidade e vivência; e possibilidade concreta de 
efetivação dessa potencialidade.

• Dificuldades: aspectos oficiais burocráticos relacionados com diversas 
áreas (legislação, nomes, nacionais) que por vezes não são adequados 
às necessidades e dinâmicas da fronteira, principalmente quanto ao 
governo federal.

• A largura da faixa de fronteira é adequada, considerando que a área de 
influência real da fronteira demanda, impacta e alcança cidades além 
dessa distância (com problemas nacionais). Roraima, em particular, 
deve prever integrações econômicas que alcancem todo o estado.

Os principais problemas da fronteira são:

• Gerais: de ordem normativa, principalmente federal – regulamentação 
no trânsito de cargas/pessoas, voos transfronteiriços, Sistema Único 
de Saúde (SUS).

• Locais: sociais, vigilância sanitária (agropecuária), segurança, 
economia e serviços públicos.

2) Ação pública

Políticas implementadas:

• Área de segurança, Estratégia Nacional de Segurança Pública 
nas Fronteiras (Enafron): aquisição de equipamentos, parceria e 
intercâmbio entre as polícias.

• Educação: intercâmbio entre as escolas.

• Resultados: conflito de interesses: comércio favorável para um lado da 
fronteira (de acordo com a situação econômica e de preços relativos), 
desenvolvendo apenas um dos lados, moeda mais forte de um lado.

• Oportunidades: complementar o comércio; moeda mais 
forte, movimentando o comércio; e intercâmbios diversos 
(educação, segurança).
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• Problemas: infraestrutura precária; pragas e doenças que entram 
pela fronteira (emergência da vigilância sanitária); inexistência de 
oferta de serviços públicos (ausência do Estado); regulamentação 
federal (carência em algumas áreas); e necessidade de melhorar a 
interlocução entre os órgãos federais – como solução Exército/Polícia 
Federal (PF) –, de compartilhar informações produzidas pelos órgãos 
e de construção do centro integrado para os serviços de fiscalização 
e orientação na fronteira.

3) Desafios

• Conflito de interesse versus oportunidades; e comércio favorável 
para um dos países fronteiriços.

Aline Fagundes (coordenadora geral de desenvolvimento regional do MI)

1) Contextualização

• O “mito” do vazio demográfico aplicado à legislação específica para 
a faixa de fronteira.

• Dificuldades: escassez de recursos destinados a ações de 
desenvolvimento, por meio de inclusão produtiva, capacitação, 
investimentos e infraestrutura.

• Oportunidades: comércio bilateral,  turismo e serviços 
oferecidos (bilíngues).

• A largura da faixa de fronteira podia ser mais extensa em alguns 
pontos fronteiriços, em função da baixa incidência demográfica.

• Principais problemas: saúde, infraestrutura (asfalto, estradas, pontes), 
educação, empregabilidade e falta de segurança jurídica; e terras – 
ação do Ministério da Fazenda (MF)/STF, titulação pendente, 
caso de Pacaraima.

2) Ação pública

• Ação no 6.553 (MI) para desenvolvimento de infraestrutura: rotas 
de integração nacional; e programa fitossanitário do Mapa, febre 
aftosa, mosca da carambola etc.

• Desenvolvimento de cultivares específicos para a região Norte – 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Sobre 
programas no exterior, não se tem conhecimento.

• Resultados: avanços lentos e de duração mínima, que perduram 
somente durante a vigência do projeto.
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3) Desafios

• Priorizar as demandas, inserir doses de realidade nas expectativas; os 
governos têm atuado de maneira errática e desordenada, desarticulada, 
sem efetivo diálogo entre os atores; desconhece-se participação de 
empresas privadas e entidades civis.

4) Recomendações

• Maior sinergia: interlocução entre as esferas nas ações, melhor 
aproveitamento dos poucos recursos, maior comprometimento dos 
entes federados; e avançar a condução das ações necessárias.

Leonardo Ferreira (Casa Civil/AC)

1) Contextualização

No âmbito do tema de desenvolvimento econômico, podemos elencar 
as seguintes dificuldades e oportunidades:

• Dificuldades: falta de uma estratégia e de um programa integrado de 
desenvolvimento de fronteira, levando em conta as particularidades 
e a realidade local; maior presença das ações de desenvolvimento 
no âmbito dos pequenos negócios e infraestrutura de fiscalização 
de fronteira; maior investimento em desenvolvimento tecnológico 
voltado para a realidade local; maior presença dos órgãos federais 
de fiscalização fronteiriça (terrestre, aéreo, fluvial); e integração das 
fiscalizações entre os países.

• Oportunidades: aproveitamento da vocação econômica fronteiriça, 
principalmente em cidades gêmeas; reconhecimento e aprimoramento 
das ações já existentes na área de fronteira; aproveitamento e 
realização de diversos estudos e diagnósticos já realizados na fronteira; 
e facilidade de interação social (costumes, economia e cultura).

• A largura da faixa de fronteira em 150 km é a ideal porque, no 
caso da região Norte, há vazios demográficos em grandes áreas de 
floresta nativa e combinações geográficas desfavoráveis à ocupação. 
Portanto, há uma oportunidade de ação do poder público para 
investir no desenvolvimento sustentável, na exploração e conservação 
dos recursos naturais.

No âmbito do desenvolvimento econômico os principais problemas são:

• Gerais (Brasil, Peru, Bolívia): elaboração e execução do plano de 
desenvolvimento integrado da região fronteiriça; investimento e presença 
de órgãos de fiscalização (federais/estaduais); e fomento fronteiriço.
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• Problemas específicos: produtos sustentáveis (tecnologia); agricultura 
familiar comunitária (segurança alimentar); turismo local/regional; 
aplicação da carteira de produtos; exportação de produtos fronteiriços; 
trânsito de nacionais; e integração empresarial.

2) Ação pública

Políticas públicas:

• Programa de industrialização da cadeia da proteção animal e 
extrativista; Fórum de Integração Trinacional (região Madre Diós, 
Acre, Pando – MAP);5 investimentos privados na cadeia da castanha; 
e conservação da infraestrutura física do modal rodoviário.

• Resultados: maior industrialização das cadeias produtivas, aves, 
peixes, suínos, castanha, frutas etc.; diagnósticos, estudos e material de 
pesquisa à disposição para confecção de projetos de desenvolvimento; 
desenvolvimento das cadeias extrativistas e agregação de valor ao 
produto regional florestal; exemplo de política de conservação de 
estradas na Amazônia.

• Resultados obtidos por meio da política da faixa de fronteira: 
Enafron – aparelhamento das polícias; cédulas – maior integração 
educacional, turísticas, livre acesso de fronteiriço. Exemplos: escola 
bilíngue na fronteira, programa intercultural de fronteira (federal); 
colaboração entre os governos estadual e federal para fiscalização da 
Polícia Federal (PF) e da Receita Federal do Brasil (RFB).

3) Desafios

• Promoção e diversificação de produtos sustentáveis, por meio da 
inovação de tecnologia e intercâmbio de experiências; promoção 
e fortalecimento da agricultura familiar e comunitária, buscando 
garantir a segurança alimentar fronteiriça; promoção e industrialização 
de produtos florestais; promoção do ecoturismo (destino fronteira); 
ampliação da carteira de Arranjo Produtivo Local (APL); promoção 
da exportação fronteiriça a mercados diferenciados; e trânsito de 
nacionais na região de fronteira (cidadão fronteiriço).

• Potencialidades: terra rica em minérios, fruticultura, piscicultura, 
extrativismo (castanha, açaí, borracha, óleos da Amazônia); 
ecoturismo (Monte Roraima, turismo Santo Daime); agroindústria 

5. Mais detalhes, ver: <http://www.katoombagroup.org/documents/events/event33/Apresentacoes/Mod8_Elsa_
Mendoza.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2017.
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(agregar tecnologia, oferta de microcrédito); agropecuária; e 
sistemas agrossilvopastoris.

• Atuação dos governos: governo municipal – grande intensidade; 
governo estadual – média intensidade; governo federal – 
baixa intensidade.

• Atuação das entidades privadas: parceria do governo do Amapá, 
articulado com a Federação do Comércio para ações diversas; parceria 
do governo de Roraima com Cooperativa da Carne para obter o 
certificado de livre da febre aftosa; e parceria do setor madeireiro 
de Roraima com o governo federal para mudança do prazo do 
documento de origem fiscal, que será alterado de 15 para 45 dias.

4) Recomendações

A partir desses exemplos, o que podemos recomendar:

• Fortalecimento por parte do governo federal do cooperativismo; 
desenvolvimento de sistema de parcerias públicas, privadas e comunitárias.

• Políticas específicas para faixa de fronteira: Enafron; articulação 
e cooperação dos órgãos estaduais e federas na fronteira; ação de 
capacitação e intercâmbio de policiais de outros países; maior presença 
do Estado na região; e emissão de cédulas de identidade fronteiriça.

• Dificuldades: insegurança jurídica (questão fundiária); titulação de 
terra, não conseguir garantia para crédito; produtor desacreditado 
com o setor público; mudança nos modelos de concessão de crédito; 
dificuldade para concessão; dificuldade no atendimento federal na 
região; e burocracia do recolhimento de impostos estadual e federal.

• Solução: para a questão fundiária, os governos estaduais devem 
trabalhar em conjunto para levar o caso ao MI, que poderá contribuir 
na articulação com os demais órgãos federais; realizar concurso 
regionalizado para órgãos federais; unificar o recolhimento estadual 
e federal em busca da diminuição da burocracia; e para modelo de 
concessão de crédito.

Letícia Ribeiro (professora da UFRJ)

1) Contextualização

• Vê a faixa de fronteira como uma região/zona complexa e heterogênea, 
fortemente marcada pela proximidade do limite internacional 
e presença de gradientes, assimetrias e diferenças entre sistemas 
territoriais distintos. É um dos principais problemas de práticas que 
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fazem parte de seu cotidiano e que envolvem interações frequentes 
com o país/cidade vizinha.

2) Ação pública

• Comitês de fronteira, Santo Antônio do Sudoeste (SAS) Fronteira, 
Enafron, regularização do trabalho transfronteiriço, entre outros. 
Os resultados, entretanto, variam muito entre as diferentes Unidades 
da Federação (UF). Foram também criados cursos de pesquisa 
acadêmicos com foco nas questões fronteiriças que auxiliam 
na produção de conhecimento especializado sobre a realidade 
local das fronteiras.

3) Desafios

• Muitos dos principais desafios da faixa de fronteira no arco Norte 
foram sintetizados no diagnóstico realizado em 2004 para elaboração 
da reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira (Brasil, 2005). Destaca-se, entretanto, a importância 
da elaboração de plano de desenvolvimento sub-regional e 
fóruns com sub-regionais. Dá-se ênfase no fomento de APLs e 
cadeias produtivas e no fortalecimento das regiões de fronteira 
(mecanismos institucionais).

4) Recomendações

Conforme sugerido em Brasil (2005), ver, particularmente, a agenda 
global para o desenvolvimento regional e a integração sul-americana.

• Infraestrutura: conexões rodoviárias que realizem a articulação com 
modais de transporte (por exemplo, aquaviário) para o escoamento 
da produção sub-regional.

• Financiamento: criar regimes de tributação especial para estimular 
a implantação de unidades industriais na fronteira.

• Tecnologia: fortalecer centros de pesquisa com foco no 
desenvolvimento de especializações produtivas regionais.

• Mecanismos institucionais: parcerias nos âmbitos dos governos 
estaduais para apoiar camadas setoriais de cadeias produtivas regionais.

• Estrutura: fóruns sub-regionais de caráter consultivo (com 
diferentes representantes da localidade) para a formulação da 
agenda de desenvolvimento sub-regional e para oferecer subsídios 
aos planos propostos.
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Recomenda-se lembrar que são sugestões bem abrangentes, pois foram 
concebidas para toda a região de fronteira e, posteriormente detalhadas 
por arcos em reuniões promovidas pelo MI. Os resultados dessas reuniões 
poderiam ser enumerados.

Plácido Neto (Superintendência Federal de Agricultura (SFA/RR)/Mapa)

1) Recomendações

• Fortalecimento das ações, criação de um fundo e um programa 
de erradicação de pragas e doenças nos países que fazem parte da 
faixa de fronteira.

• Reafirmação de protocolo de intenções no tocante à defesa sanitária.

• Instalação de um laboratório credenciado pelo Mapa, devido ao 
posicionamento geoestratégico de Roraima frente à possibilidade 
permanente de emergências sanitárias.

• Reafirmar o acordo tripartite para vacinação contra febre amarela e controle 
até 30 km fronteira adentro de todos os países envolvidos, assim como 
políticas voltadas para o controle, monitoramento e combate às pragas.

Shirley Melville (cônsul-geral da Guiana em Boa Vista)

1) Contextualização

• Principais problemas: barreira da língua para os dois lados; ocorrência 
de muitas reuniões e lenta implementação das decisões; acordos 
internacionais também com lenta implementação.

• Em ambos os lados, empresários necessitam se reunir para identificar 
algumas das questões. Do lado do Brasil, a ausência de acordo de 
transporte a ser ratificado pelo governo da Guiana vem provocando 
perdas econômicas para ambas as fronteiras. Necessidade também 
de pavimentação da entrada do porto de águas profundas. Do lado 
da Guiana, o idioma português deve fazer parte do currículo escolar.

2) Recomendações

• Disseminação de informações de cima para baixo, do nível nacional 
ao fronteiriço, para que os oficiais tenham conhecimento das leis 
bem como de suas atualizações. Avisos a serem dados em casos de 
mudanças das operações.

• O Acordo Internacional de Transporte é uma prioridade para o 
governo da Guiana, uma vez que o Brasil ratificou esse acordo 
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e aguarda a Guiana fazer o mesmo. A confirmação trará ganhos 
econômicos para ambas as fronteiras, por exemplo, no turismo, e 
também o aumento das importações e exportações.

• Oportunidades no intercâmbio de tecnologia.

• A Guiana possui um continente inteiro como vizinho, então isso 
pode ser uma situação de ganho.

• A estrada e o porto de águas profundas podem ser rapidamente 
concluídos, beneficiando diferentes setores, especialmente o comércio, 
pois, com isso, o Brasil pode exportar para a Europa e a América do 
Norte, por exemplo, com redução do tempo de viagem.

Sidney Minholi (Fier)

1) Contextualização

• Dificuldades: quanto à logística, não temos acesso fácil ao restante 
do Brasil. Estamos ilhados mesmo! A comunicação via BR-174 Boa 
Vista-Manaus termina no porto; com a Guiana, também termina 
no porto; e com Venezuela oferece “risco muito grande”.

• Setor produtivo: são empreendedores arrojados, pois investem em 
local que tem o maior custo logístico do Brasil, precariedade 
em comunicação, limite do fornecimento de energia elétrica.

• Oportunidades: espaço para desenvolvimento, agronegócio, 
exploração mineral, exploração vegetal, geração de energia, 
desenvolvimento do turismo.

2) Ação pública

• Reuniões, apenas "discursivas”.

3) Desafios

• Estabilidade política; desenvolvimento social; e exploração dos 
recursos naturais com sustentabilidade.

Solange Saraiva (Fier)

1) Contextualização

• Vejo a faixa de fronteira como um ponto no qual melhorias 
precisam acontecer; entendo que políticas públicas precisam 
ser implementadas tanto na melhoria da qualidade de vida 
dos munícipes como no controle de problemas da imigração. 
A oportunidade para morar em uma fronteira apareceria a partir do 
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momento em que se validem políticas de melhoria que contribuam 
para toda uma cadeia.

• Quanto à largura da faixa de fronteira, considero os 150 km adequados, 
pois acredito que essa extensão seja melhor para o controle, porém 
precisamos de mais atenção no controle de segurança nacional.

• Quanto aos problemas gerais e setoriais, são muitos. Precisamos 
de melhorias em saúde, educação, infraestrutura, segurança, social, 
enfim, políticas que se concretizem, entre muitas outras dificuldades 
que travam o desenvolvimento. O maior problema do outro lado 
da fronteira hoje é a imigração dos venezuelanos, que traz vários 
problemas sociais para o estado de Roraima, entre outros.

2) Ação pública

• Sinceramente, não me recordo de nenhuma, exceto dos tratados 
internacionais. Por meio desses e de acordos, conseguimos negociar 
com outros países.

3) Desafios

• Logística: precariedade na comunicação, falta de energia confiável.

• Quanto à atuação dos governos, acredito que deveria haver um olhar 
mais focado em resolver os desafios, em realizar o planejado e não 
ficar somente em rumores de planejamento, com o que se perdem 
o tempo e os projetos.

• Empresas privadas e entidades civis de vários setores têm participado 
na solução dos desafios. São consultados pela tomada de decisões 
por meio de participações em conselhos ou reuniões.

4) Recomendações

• Políticas que sejam casos de sucesso, que tragam segurança, 
desenvolvimento e fortaleçam a economia.

• As esferas de governo devem atuar com o compromisso de realizar 
todo o planejado, contabilizando para o desenvolvimento e o 
fortalecimento da economia.

• O governo local pode ser mais atuante pela agilidade dos processos 
que tangem todas as ações envolvendo as questões de desenvolvimento 
e economia.
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Tânia Nascimento (Ageamapá)

1) Contextualização

Vê na faixa e/ou zona de fronteira:

• Dificuldade (negativo): falta de controle de acesso/ida, aumento da 
demanda por políticas sociais e de saúde; infraestrutura insuficiente; 
poucos recursos; e demarcação/lealdade.

• Oportunidades: mineração, fruticultura, turismo, agricultura, 
agropecuária, madeira, extrativismo.

• Quanto à largura da faixa de fronteira, consideram-se os 150 km 
com controle de parte do governo federal e com apoio diferenciado 
de políticas públicas eficientes. Para a região Norte, a largura 
parece razoável.

• Os principais problemas dessa faixa são: falta de apoio das instituições 
dentro de suas competências de forma eficaz; e saneamento e infraestrutura.

2) Ação pública

• Aumento de políticas preventivas na área da saúde (somente no lado 
brasileiro); e controle de pragas (mosca da carambola), febre aftosa. 
Pequeno controle.

3) Desafios

• Equipar e capacitar as equipes de vigilância sanitária ambientais e 
epidemiológicas; fomentar os APLs; realizar estudos e diagnósticos 
na área de extrativismo; e realizar estudo e diagnóstico da área de 
garimpo, sobre a situação ambiental.

• Hoje temos, de forma efetiva, junto ao governo, políticas da Federação 
do Comércio do Amapá (Fecomércio/AP), junto aos empresários.

Vicente Barreto (Aderr)

1) Contextualização

• São regiões com pouca infraestrutura, com muita dificuldade de 
estabelecer normas e seguir as já existentes, com relação a segurança 
pública, projetos de desenvolvimento e interação.

• Sobre a largura de 150 km da faixa de fronteira, pela capacidade 
de investimento do Brasil, acho que é adequada, desde que o país 
invista em segurança nessa faixa. Caso contrário, fica uma área muito 
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grande, gerando expectativa e dúvidas com relação à responsabilidade 
de quem deve investir.

• O principal problema é a falta de uma política indígena, que integre 
as comunidades com desenvolvimento, respeitando suas diferenças 
e culturas.

2) Desafios

• Fortalecer as ações de defesa e agropecuária entre os países, visando 
ao desenvolvimento regional.

• Em nosso caso específico, constantes erradicações de pragas e doenças.

SÍNTESE DOS DEBATES

A dinâmica de grupo teve início com a explanação de como as discussões e 
encaminhamentos se dariam. Logo após, cada integrante teve a oportunidade 
de se apresentar e descrever suas expectativas em relação à oficina de trabalho 
que estava sendo realizada. Nas apresentações, ficou evidente que o grupo de 
trabalho, em sua maioria, era composto por representantes do setor público, 
que trabalhavam direta ou indiretamente com a realidade fronteiriça, possuindo 
ampla experiência por meio de trabalho ou pesquisa, em questões relacionadas 
ao desenvolvimento econômico do arco Norte. Em relação aos estados da região 
Norte que representavam, grande parte era de Roraima, havendo, também, 
representação dos estados do Amapá e do Acre.

Apesar da diversidade do grupo – tendo membros dos núcleos de fronteiras, 
dos governos estaduais e federais do Brasil e da Guiana –, e da evidente vontade 
de contribuir com as discussões, os participantes lamentaram a ausência dos 
representantes das cidades gêmeas do arco Norte, e, em função disso, a falta do relato 
das vivências e peculiaridades dos moradores das cidades limítrofes. Ressaltaram 
ainda que, apesar da relevância das discussões propostas, o não atendimento ao 
convite pode ter se dado devido ao sentimento de descrédito, pela amplitude das 
reuniões já realizadas, debates, diagnósticos, planejamentos e pela falta de um 
retorno efetivo do governo federal às demandas apresentadas.

Assim, a expectativa geral do grupo era poder contribuir com qualidade 
para que os resultados da oficina fossem os melhores possíveis e, principalmente, 
que houvesse avanço na interlocução do MI com os outros ministérios para a 
implementação de estratégias de desenvolvimento e projetos de médio e longo 
prazos para a faixa de fronteira.

Nesse sentido, Eduardo Oestreicher destacou a importância da integração com 
os países vizinhos do Brasil, “seja ela econômica, social ou cultural”, para a resolução 
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de problemas comuns e a proposição de soluções. Segundo esse participante, 
para isso, são necessários o fortalecimento e o empoderamento dos núcleos de 
fronteira com atores locais de ambos os países e a sua articulação com a Comissão 
Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF) 
junto aos demais ministérios.

De forma complementar, Sidney Minholi pontuou que ocorreram avanços 
em diversos temas relacionados à fronteira do arco Norte, contudo, a atualidade 
tem sido marcada pela falta de execução das soluções compartilhadas, o que é 
fundamental para a economia das populações que dependem do desenvolvimento 
dessa região. Corroborando com a discussão, Letícia Ribeiro disse que “a retomada 
das discussões sobre a faixa de fronteira, área considerada efetivamente estratégica 
para o país e fundamental para os seus habitantes”, é de extrema relevância. Haja 
vista que, sendo uma “área fortemente criminalizada no imaginário, na mídia”, é 
premente que se pense em outras estratégias, “e não apenas naquelas que visam à 
segurança do resto do território”.

Diante dos apontamentos apresentados, Aline Fagundes expôs que o 
intento do ministério não era “desprezar” nem “reeditar o trabalho que já foi 
realizado”, mas, sim, aprimorá-lo em relação a “temas prioritários”, para tanto, 
fazendo as articulações necessárias, “trazendo os atores que precisam participar 
das discussões, para que se saia da inércia e haja êxito na execução das ações”. 
Como resultado, ela acredita que serão retomados o ânimo e a acreditação. 
Concordando, Vicente Barreto disse que, apesar de inúmeras soluções propostas 
ao governo federal “não terem evoluído”, as mudanças precisam ocorrer tanto 
no âmbito local – municípios e estados fronteiriços – quanto no governo 
federal, sem a “crítica pela crítica”, apenas se apontando culpados, mas na 
busca perseverante de resoluções.

Sobre isso, André Cerri afirmou que uma das primeiras mudanças para 
o desenvolvimento da faixa de fronteira é no modo de olhar, não se fixando 
apenas internamente, mas ampliando para fora, para as oportunidades das 
relações de complementaridade da fronteira. Nesse sentido, os integrantes 
do grupo avançaram na discussão, destacando que a oportunidade não está 
apenas na mudança de visão que postula a fronteira meramente como limite, 
resultando em um país fechado para diversos tipos de trocas e com consequentes 
limitações econômicas e de desenvolvimento integrado, mas, como disse 
Tânia Nascimento, na interlocução dos estados e municípios fronteiriços, 
“compartilhando projetos exitosos”, e especialmente, os “procedimentos” para 
alcançá-los. Para esse fim, foi proposta a implementação de um “programa de 
boas práticas” por intermédio do MI, ou seja, segundo a professora Letícia 
Ribeiro, que reunisse, em uma “plataforma on-line, projetos em diferentes 
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setores” já implementados com sucesso em localidades da faixa de fronteira 
brasileira, de forma a ampliar o acesso ao conhecimento e a articulação 
entre os atores.

Em âmbito internacional, ela observou, o desafio da integração vai além, pois, 
mesmo que a legislação que legitima a faixa de fronteira como área indispensável 
à segurança nacional seja de longa data, como também o entendimento sobre a 
necessidade de ações para o desenvolvimento da referida região, “os dois temas 
ainda se chocam, se apresentando conflitantes em qual o real o papel da fronteira 
em relação a essas duas dificuldades”. Afinal, porque se toda a “atividade da região 
é criminalizada ou hostilizada pela questão da segurança” e isso se configura um 
“obstáculo fundamental para o desenvolvimento fronteiriço”, há a “necessidade 
de séria discussão no Brasil”.

Com relação à faixa interna de segurança de 150 km no arco Norte, de 
acordo com Vicente Barreto, a perspectiva dos integrantes do grupo é que, tendo 
em vista a diminuta população dessa região em sua extensão territorial, a largura 
se faz necessária, todavia, devendo ser acompanhada de maiores investimentos. 
Já a respeito da visão sobre a fronteira no arco Norte, os participantes ressaltaram 
que, apesar da extensão da região, os desafios e as oportunidades são muito 
similares, e a singularidade e a riqueza dos estados são notórias, dada a diversidade 
ambiental da Amazônia.

A maioria dos participantes ainda destacou a faixa como uma região de 
conflitos de interesses, em que saber lidar com esse diferencial possibilita grandes 
oportunidades. Exemplificando, foram citadas as nuances econômicas influenciadas 
pelo câmbio, isto é, dependendo da moeda que está mais valorizada, há uma 
repercussão no escoamento de vendas e no crescimento regional. Diferentemente 
do que ocorre hoje, quando o real está mais valorizado, houve momentos em 
que a moeda venezuelana (o bolívar) valia mais, e, com isso, a Venezuela podia 
adquirir mais insumos, enquanto o Brasil aproveitava para vender o que pudesse 
de sua produção.

Eduardo Oestreicher salientou que, todavia, no momento em que a 
“Venezuela mudou a sua vertente política, passando a se estatizar, diminuiu o 
seu setor produtivo, e a moeda começou a se desvalorizar”, tornando-se para o 
Brasil, uma “oportunidade de adquirir o que eles ainda tinham em excedente”. 
Nesse sentido, um dos grandes desafios é conviver com as incertezas que se 
apresentam e aproveitar o diferencial fronteiriço, entendendo que esse processo 
não é estanque; ocorrem mudanças constantes, ficando notória a necessidade de 
se aproveitar as oportunidades.

Situação semelhante se passa na fronteira do Acre com a Bolívia, ainda que, 
conforme foi ressaltado, na região tenha havido uma adaptação, pois, dada a 
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dificuldade logística no transporte de produtos agrícolas de La Paz para a região, 
essas compras passaram a ser feitas nas cidades gêmeas no Brasil, enquanto o 
Brasil compra eletrônicos na Bolívia. Contudo, Leonardo Filho lembrou que às 
vezes ocorrem descompassos, fazendo o fluxo ir, mas não voltar, por isso, André 
Cerri acrescentou que é importante a implementação de acordos para que, 
nesses períodos, mecanismos de proteção e defesa possam atuar, resguardando 
as relações comerciais.

Perpassando outros exemplos desse conflito de interesses, André Cerri 
citou a migração de venezuelanos, haitianos e bolivianos para o Brasil, em que 
os “habitantes dos países vizinhos veem o deslocamento para o Brasil como 
forma de ter melhores oportunidades de emprego, educação, melhoria social, 
qualidade de vida”, o que causa repercussão na saúde, na assistência básica e 
em problemas econômicos e sociais, principalmente nas cidades limítrofes, 
que conferem o maior atendimento a essas populações. Exemplo disso ocorre 
com a saúde pública, cujo atendimento prestado a estrangeiros não tem o 
repasse de verba correspondente, pois a atual legislação brasileira “reembolsa 
apenas os atendimentos realizados mediante a apresentação de documento e 
comprovante de residência”.

De acordo com Eduardo Oestreicher, somado à “falta de legislação específica” 
para toda a extensão da faixa de fronteira, o arco Norte possui o agravante da 
“dificuldade em suas infraestruturas e a não presença mais efetiva do estado 
brasileiro”. Esse último item é comum, também, nos vários países limítrofes ao 
arco Norte, “onde há falta de serviços essenciais que deem condições efetivas de 
atender às necessidades da população”, o que reverbera na busca por serviços 
públicos no estado brasileiro.

Assim, houve consenso no grupo sobre a necessidade de solidariedade com 
estes povos, todavia, Vicente Barreto apontou a “má condução das imigrações”, 
lembrando que entidades como o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União 
das Nações Sul-Americanas (Unasul) poderiam colaborar na assistência a países 
da América do Sul em graves crises. André Cerri ressaltou ainda a “falta de uma 
infraestrutura de recepção”, como assistência social e hospitais, nas cidades gêmeas 
do arco Norte, o que poderia amenizar, por exemplo, como acrescentou Leonardo 
Filho, o escoamento dessas populações para outras cidades e os conflitos resultantes 
dessa migração interna.

Outro desafio levantado se refere à necessidade de as organizações 
governamentais federais e estaduais funcionarem de forma integrada na fronteira, 
pois a burocracia com questões diárias se torna um grande impedimento à 
funcionalidade e à necessidade locais. Como exemplo, Sidney Minholi citou 
a experiência constrangedora de ter comprado um produto no comércio da 
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Guiana e, ao se apresentar para pagar o imposto na alfândega brasileira, ouvir 
que devia desembarcar o produto do seu veículo, deixar lá, ir a Bonfim, recolher 
uma guia que eles gerariam na hora e pedir para pagar via internet, pela conta 
de alguém, porque em Bonfim não havia instituição para receber o pagamento 
da guia. Ou poderia, ainda, ir a Boa Vista para recolher a guia para depois voltar 
e pegar o seu produto.

Essa questão reflete ainda outros dois pontos: o primeiro, elencado por 
Alessandra Vilhena, a “falta de uma regulamentação federal adequada às dinâmicas e 
necessidades fronteiriças”; e o outro, lembrado por Eduardo Oestreicher, a limitação 
de autonomia para “legislar de acordo com as necessidades locais” da região. Para 
o avanço desses pontos, porém, segundo Letícia Ribeiro, é necessária a “discussão 
do pacto federativo no Brasil, pois a ascendência dessas problemáticas respalda 
a necessidade de se fazer uma legislação específica para a fronteira nacional”, 
reconhecendo que há peculiaridades do cidadão fronteiriço, devendo, assim, ser 
permitida ao cidadão da localidade uma cota maior de compra do outro lado e, 
além disso, a simplificação para retirada da carteira de fronteiriço, facilitando as 
relações econômicas de compra e venda.

Outro tema abordado se refere ao “impedimento da compra de combustível 
em países vizinhos como a Venezuela e a Bolívia”. André Cerri observou que, como 
o combustível venezuelano é muito mais barato que o brasileiro, o impedimento 
contribui ainda mais para o descaminho de combustível e formas arbitrárias de 
transportá-lo, favorecendo a ocorrência de incêndios de veículos.

Essa “economia de arbitragem na fronteira dificilmente será eliminada com 
mecanismos regulatórios e institucionais, devendo ser usada de forma que os dois 
lados tirem vantagem de algo que é próprio da região”. Cidades como “Foz do 
Iguaçu e Ciudad del Este, exemplos clássicos da fronteira brasileira, cresceram por 
conta da economia de arbitragem”. Essa situação “geraria economia para o país, 
que tem que levar combustível até o ponto mais longínquo”, no caso Roraima, 
“no mesmo valor que é vendido” em grandes centros como Rio de Janeiro e São 
Paulo (Eduardo Oestreicher).

Ainda dentro dos desafios, a questão logística teve destaque nas discussões, 
principalmente relacionada à infraestrutura de pontes, estradas e aeroportos. 
No primeiro item, foram ressaltados os “modelinhos prontos”, vindos do governo 
federal para a construção e inauguração de pontes internacionais, sem o devido 
aprofundamento nas necessidades locais. Como a ponte que liga o Oiapoque à 
Guiana Francesa, em que havia preocupações devido à falta de informação entre 
os agentes públicos (Tânia Nascimento).

Já na ponte entre o Acre e o Peru, apesar do recebimento do “modelo”, 
para que se fizesse o “tratado com outro país para construção da ponte” e uma 
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licitação internacional, a gestão do estado brasileiro insistiu em uma licitação não 
internacional, já que os recursos financeiros eram provenientes do Brasil, como 
também na inserção no orçamento de um centro integrado de fiscalização, onde 
ficariam a RFB e a PF. Como resultado, a ponte foi inaugurada em tempo hábil, 
conjuntamente ao centro integrado (Leonardo Filho).

Com relação às estradas, tendo em vista as potencialidades regionais, foi 
descrita a necessidade de investimento em infraestrutura. Por exemplo, a efetivação 
da estrada Brasil-Guiana para o transporte de grandes cargas, pois a realidade 
atual da mesma não permite a passagem de carretas, dado o estreitamento da pista. 
Além disso, há a necessidade do término da rodovia 210, que ligaria Roraima ao 
Amapá, interligando, também, ao porto de Santarém, a restauração e recuperação 
da BR-432 e da BR-174, que liga a Venezuela até Manaus.

Nesse sentido, Shirley Melville disse que, devido a Lethem, cidade fronteiriça 
com Bonfim, no estado de Roraima, estar sendo foco de projetos de desenvolvimento, 
pois a Guiana pretende torná-la o segundo polo econômico do país, as obras de 
infraestrutura entre a Guiana e o Brasil tendem a melhorar. Somado aos projetos 
em andamento, há um acordo de transportes entre os países, para que as pessoas 
sejam capazes de transitar na fronteira de forma mais fácil. A cônsul se colocou à 
disposição para conversar diretamente com o governo de seu país sobre acordos 
para resolução de problemas comuns entre Brasil e Guiana.

Sidney Minholi ilustrou a questão das dificuldades logísticas citando o caso 
madeireiro. Relatou que “o setor, para movimentar a madeira, precisa de uma licença 
obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos, chamada 
Documento de Origem Florestal (DOF)”, que estabelece “o prazo de validade de 
quinze dias para a carga circular o Brasil”. Todavia, devido ao estado precário das 
estradas na região Norte, com trechos se fechando a partir das 18h e reabrindo 
somente no dia seguinte, e o carregamento de navios para tráfego de carga ocorrer 
apenas duas vezes por semana no porto de Manaus, acabavam se dando atrasos na 
movimentação da carga, o que “gerava notificação, multa e madeira apreendida”. 
Com isso, devido à “articulação do setor madeireiro junto à federação, o estado de 
Roraima conseguiu alterar uma legislação nacional. A madeira de Roraima, hoje, 
tem o DOF com validade de 45 dias”.

Também na questão logística foram apontados os desafios relativos aos voos 
e aeroportos. Eduardo Oestreicher citou o exemplo da falta de voos entre Boa 
Vista e a Venezuela. “A cidade de Rio Branco já trabalhou com redução das tarifas 
aéreas, porém, em Roraima, nós não conseguimos implantar. Existe uma empresa 
na Venezuela que quer fazer esses voos de Boa Vista para cidades venezuelanas, 
mas está esbarrando em duas coisas: a burocracia da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e, depois, as nossas taxas aeroportuárias da aeronave”. Letícia Ribeiro 
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complementou, dizendo que para isso deveria haver “desregulamentação de 
mercado”, ou seja, abertura.

Eduardo Oestreicher disse, também, que, além desses desafios há toda 
uma visão, uma concepção que precisa ser mudada, “pois, não se pode cobrar as 
mesmas taxas cobradas dos aeroportos de Cumbica ou Galeão de um aeroporto 
que vai fazer uma ligação entre duas cidades médias”. Precisaria, ainda, haver 
uma mesma normativa para a determinação dos tipos de voos, priorizando, é 
claro, a segurança.

Alessandra Vilhena apontou a necessidade da realização de uma “ação estratégica 
para a implementação de voos transfronteiriços com tarifas diferenciadas”, como 
também “o reconhecimento oficial de alguns aeroportos, adequação de normas 
reguladoras da Anac, para que considerem as peculiaridades regionais na faixa de 
fronteira, possibilitando atualizar o plano aeroviário estadual para ampliação dos 
voos regionais nos aeroportos locais”.

Bolívar Pêgo enalteceu a importância desses apontamentos, citando que, se 
para outras regiões o transporte aéreo é significativo, para a região amazônica é 
fundamental e estratégico para o desenvolvimento, sendo relevante a retomada 
do programa de aviação regional, o qual, apesar das imperfeições, possui muitos 
pontos favoráveis nesse contexto.

Além disso, o grupo destacou o descompasso nos horários de atendimento 
dos serviços na fronteira. Como exemplo, Eduardo Oestreicher citou os serviços 
aeroportuários: “no lado brasileiro, a PF fechava às 12h e retornava às 14h. As pessoas 
que chegavam no voo das 11h da manhã, na Guiana, quando passavam para o lado 
de cá, tinham que esperar até às 14h para carimbar e poder entrar”. Diferente do 
Brasil, “a Guiana abria às 7h e só fechava às 18h.” A PF brasileira esclareceu que, 
como os agentes deveriam trabalhar sempre em duplas, para um proteger o outro, 
devido à falta de efetivo, só possuíam dois policiais por turno. Para resolver a questão, 
a gestão local promoveu um convênio entre a PF e a Polícia Estadual para que ambas 
pudessem trabalhar conjuntamente e suprir as necessidades quando houvesse falta 
de contingente que desse apoio a esses procedimentos. Como encaminhamento, o 
grupo sugeriu que este tipo de convênio pudesse ser implementado entre as diversas 
instituições federais, estaduais e locais que permeiam a fronteira, cada uma dentro 
do seu campo de atuação.

Diante desse contexto, a interlocução entre os países fronteiriços para resolução 
de problemas comuns foi citada como um ponto relevante. Entre as situações 
elucidadas, Sidney Minholi descreveu o acordo entre os países fronteiriços para o 
estabelecimento de um mesmo horário de funcionamento nas cidades limítrofes. 
Como exemplo, relatou que “o horário de funcionamento da nossa fronteira é 
um, o horário de funcionamento de Lethem é outro. Aqui começa às 8h e lá, a 
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partir de 7h. Isso para o turismo prejudica demais”. Leonardo Filho, referindo-se 
à fronteira do Acre, disse que também houve problemas dessa natureza e que, para 
solucionar, fizeram uma reunião entre as cidades fronteiriças, em que foi resolvido 
“adaptar a escala à demanda específica”.

A ineficiência energética do estado de Roraima, também, foi apontada 
como fator limitante à infraestrutura e ao desenvolvimento. Sidney Minholi 
citou que o estado se encontra “no limite do consumo. Está precária a situação. 
A energia que temos atualmente, no caso, consumimos ao máximo o que 
nós temos capacidade de produção”. O próprio frigorífico do grupo de 
investidores que está por vir dificilmente terá energia para funcionar. Plácido 
Alves, superintendente do Mapa, em Roraima, acrescentou: “e os produtores 
de grãos, então? Eu vou falar de um produtor só: a energia que ele consome 
por mês é a energia do município. Em função disso, ele só produz metade do 
que é para produzir, porque senão ele pode deixar o município sem energia”. 
A esse respeito, os integrantes do grupo discutiram a premência de ações para 
a consolidação de infraestrutura energética, como financiamento diferenciado 
para energias limpas, como a solar e a eólica.

O grupo também salientou que problemas comuns em outras partes do 
território, na fronteira, podem atingir proporções maiores, como no caso de 
greves. Em Roraima, por exemplo, fazia quatro meses que a Receita Federal 
atendia na fronteira apenas três ou quatro caminhões por dia – duas vezes 
por semana –, gerando filas de caminhões, relatou Plácido Alves. Em vista 
disso, expôs que “caminhão parado é prejuízo para o empresário, para todo 
mundo. O que ele faz, então? Vai para Santa Elena de Uairén, na Venezuela, 
e repassa a mercadoria para pequenos caminhões”. E um problema leva a 
outro. “Aí ninguém sabe o que entra no país, por meio das transcabriteiras, 
transmuambeiras (...). Tem que mudar essa lei de greve, porque não pode deixar 
atingir a segurança na fronteira”.

Outro desafio abordado se refere à defesa agropecuária. Vicente Barreto 
destacou que o estado de Roraima conseguiu “o status de livre da aftosa a duras 
custas, porque a governadora definiu que iria investir em quem fizer a Defesa 
Agropecuária”. Já Leonardo Filho, citando o caso do seu estado, disse que os técnicos 
de Defesa Agropecuária, na época que o estado conseguiu o status de livre de aftosa, 
“iam lá para dentro da Bolívia e do Peru para ajudar”, e que a continuidade dessas 
práticas deveria permanecer até hoje. Todavia, as diárias dos técnicos não são pagas 
pelo governo federal.

Outro ponto salientado sobre a intensificação de riscos refere-se à situação 
econômica dos países vizinhos no arco Norte, que torna atraente a compra de gado 
devido à desvalorização do câmbio. A esse respeito, Leonardo Filho citou o perigo 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte130 | 

advindo da falta de vacinação efetiva do gado: “eu fui puxar os dados deles agora, 
aqui dessa fronteira, de Santa Elena no estado de Bolívar. No último levantamento 
feito em 2011 constava 3.700 animais. Eu perguntei: quantos são vacinados hoje? 
Disseram: 1.600, 1.500 cabeças vacinadas. Imagine quantas cabeças devem existir 
atualmente? E, além disso, o serviço oficial de Defesa lá não existe, não tem carro 
para transportar. E esse gado está perambulando. Porque aftosa, qualquer sinal de 
fumaça, as barreiras caem no Brasil inteiro”.

Plácido Alves fez um diagnóstico da problemática: “não é de desconhecimento 
de ninguém o problema que temos com a Venezuela sobre a questão de pragas 
e doenças. Lá, hoje, há cinco estados detectados com febre aftosa, possivelmente 
com oito focos de febre aftosa”. Ele disse, também, que tem procurado os órgãos 
federais que atuam na faixa de fronteira para que seja feito um trabalho mais 
intenso. “Questão de um ano e pouco atrás, eu comuniquei ao Mapa em relação 
à nossa fronteira”.

Plácido, porém, mostrou-se extremamente preocupado com o fato de não 
conseguirem implementar uma política diferenciada de controle de entrada 
de produtos dentro do estado, relatando que percebia a “fronteira de Roraima 
totalmente aberta”. Acrescentou ainda, que “está faltando uma melhor interlocução 
dos órgãos federais, estaduais, para ações estratégicas” e mais pontuais diante dessa 
problemática, pois, na atualidade, havia 66 pragas que poderiam entrar no estado, 
advindas da Venezuela e da Guiana, entre elas a mosca da carambola, o ácaro 
vermelho, o ácaro hindu etc.

Plácido mencionou a questão indígena, que se apresenta um difusor não 
intencional de pragas: “o indígena sai daqui a pé e vai até o Suriname; de lá, ele 
vem com a pimenta, com algum fruto que vai comendo durante o percurso, 
e chega ao Brasil através das fronteiras. Aí, a praga se instala aqui, e não se 
consegue controlar. Eles fazem intercâmbio”. Ressaltou, ainda, a importância 
do fortalecimento de trabalhos integrados entre órgãos como o Exército e a PF, 
em resposta às pragas, pois são situações de emergência sanitária. Porém, ao 
pedir auxílio, ele disse receber inúmeras negativas dos órgãos, que, na maioria 
das vezes, alegam falta de efetivo.

Como estratégias de enfrentamento às pragas, o grupo citou o apoio de 
órgãos que possuem trabalhos junto ao Exército na Venezuela, como a Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin), ainda que essas ações sejam mal aproveitadas, por 
não repassarem informações à Agência de Defesa, à Secretaria de Agricultura, à 
Embrapa, a fim de se catalogarem as pragas e proporem ações conjuntas.

Outra situação destacada pelos integrantes do grupo diz respeito à visão do 
governo federal com relação às problemáticas que podem permear a fronteira. 
Leonardo Filho acrescentou: “nós somos estados isolados, a nossa estrutura federal 
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é muito precária na fronteira, e a gente não tem o olhar de Brasília”. Em resposta 
a essa situação, sugeriu a busca de soluções locais, como as Salas de Situação, no 
Acre, que consistem em um conselho estadual conjuntamente a órgãos de fronteira, 
voltado a encontrar soluções por meio da cooperação para problemas específicos, 
como queimadas, enchentes, questões de defesa, agropecuária etc.

O grupo destacou, ainda, que muitas vezes as problemáticas são geradas 
por situações que seriam relativamente simples de resolver, como a falta de um 
incinerador para queimar os produtos apreendidos pela Agência de Defesa, que 
resulta na possibilidade de propagação de pragas, como também na correção 
dos fluxos e integração dos órgãos de fronteira. Sobre o primeiro ponto, 
citaram a passagem entre Brasil e Venezuela, onde a orientação é que, “se 
há carga a declarar, deve-se entrar à direita, se não há, pode passar direto”. 
A solução evidenciada pelo grupo seria o estabelecimento de um único fluxo, 
pois, mesmo que o tempo de espera para entrada no país aumente e haja um 
aparente transtorno daqueles que estarão aguardando, diminuiria o tráfico, o 
contrabando, e os riscos de alimentos contaminados passarem e aumentarem 
as chances de praga na produção nacional.

Sobre a integração dos órgãos de fronteira, foi sugerida a utilização das salas 
vazias no prédio construído pela RFB, perto do limite entre Brasil e Venezuela, 
por outros órgãos, como PF, Ministério da Cultura (MinC), Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Polícia Rodoviária Federal (PRF) etc. Plácido 
Alves disse que a forma de utilização atual do prédio repercute em “desperdício 
do dinheiro público, fruto de má gestão”. Eduardo Oestreicher argumentou 
que a Venezuela, com todas as suas carências e debilidades, “construiu um 
centro integrado, onde o fluxo é um só e todos os órgãos estão ali instalados”. 
Descreveu, também, o exemplo de Bonfim, onde “o governo do estado construiu 
um prédio, e está todo mundo ali”. Solange Saraiva recomendou que deveria 
haver um padrão para o estabelecimento de centros integrados em todas as 
cidades gêmeas do Brasil.

Antes da inauguração do prédio, disse Plácido Alves, “eu tinha proposto que 
fosse feita uma portaria interministerial dizendo que era de todos os órgãos. Depois 
que o órgão foi para a Receita Federal, ela conduziu da forma que bem entendeu. 
Eu acho que tem que haver uma conversa com todo mundo de novo (...) com 
RFB, PRF, Anvisa (que nem mais lá está pela falta de condições no prédio que 
tem), Agência de Defesa, Polícia Militar, Polícia Civil”, para obtenção de consenso 
e estabelecimento do atual prédio da Receita Federal em um centro integrado. Para o 
grupo, o estabelecimento de centros integrados na faixa de fronteira funcionaria 
como uma barreira, mitigando a entrada de ilícitos e dando um   na integração, 
facilitando a comunicação e as ações conjuntas.
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Para se chegar a resoluções, destacaram a importância de uma liderança local 
que, por meio da integração entre os órgãos, fomente proposições em reposta aos 
obstáculos. Porém mencionaram que há situações que precisam da articulação de 
força política para buscar soluções junto aos ministérios. Alessandra Vilhena frisou, 
mais uma vez, a relevância da CDIF nesse sentido, que possui proposições definidas 
por meio de cartas produzidas a partir de encontros em que houve discussões, 
encaminhamentos, “como as de Tabatinga, em 2012”, completou Letícia Ribeiro. 
A integração entre os ministérios por meio da CDIF iria facilitar o enfrentamento 
desses problemas (Leonardo Filho), “porque senão, vão ser demandas pulverizadas” 
(Alessandra Vilhena).

Somado a isso, foi destacada a relevância de ações conjuntas entre os países 
fronteiriços para enfrentamento, por exemplo, de pragas. O grupo disse que já 
houve a junção de equipes para trabalhos de fiscalização, abordagem, desinfecção, 
contudo, foram temporários. Nesse aspecto, Letícia Ribeiro lembrou que “foram 
propostos os comitês de fronteira, muitos foram criados, e alguns funcionam 
com um certo sucesso, apesar das muitas diferenças. Essa proposta do grupo 
interministerial era algo que estava na proposta e foi criado”. O grupo ainda 
afirmou haver a necessidade da retomada dos trabalhos da CDIF, como também a 
implantação de alguns mecanismos no âmbito subfederal, como fóruns fronteiriços, 
câmaras setoriais de fóruns sub-regionais, compartilhamento de práticas entre os 
arranjos transfronteiriços.

Nesse encadeamento, Aline Fagundes destacou o projeto Rotas de Integração 
Nacional, que trata o desenvolvimento por meio da integração produtiva, “levando 
a experiência das Rotas aos Arranjos Produtivos Locais”, mediante identificação, 
consolidação e desenvolvimento da aptidão local, trazendo, assim, “a tecnologia e 
a metodologia das Rotas para esses APLs regionais, para o que já tem despontado”. 
Leonardo Filho mencionou o exemplo do Acre, que investiu na cadeia produtiva 
animal, com pequenos animais, entre eles, peixes, frango, porco etc. A respeito 
desse projeto, disse: “está saindo, o desenvolvimento está acontecendo. A gente 
realmente resolveu pôr a mão na massa, e as coisas saíram de uma reunião como 
esta. Todos esses empreendimentos, que a gente tem como modelo de sucesso, 
saíram da reunião da área de fronteira”.

Sidney Minholi explicou que, por a indústria no estado de Roraima ser 
muito incipiente, “os APLs só existiam no papel”. Houve um início de atividade 
por incentivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), começando com as plataformas tecnológicas e depois se transformando 
em APL. Contudo, devido aos grupos ainda não estarem organizados, havia 
muita fragmentação.
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Sobre o diagnóstico das atividades que tinham potencial para implantação 
de APL, André Cerri descreveu que havia no cadastro no Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) oito APLs. Contudo, os APLs ainda não 
haviam amadurecido, o que se constituía como um dos principais objetivos. Assim, 
havia grupos de interesse que agiam independentemente. “Por exemplo, a gente 
colocou em um APL lá piscicultura e pesca. Não tem como integrar isso. A mesma 
coisa que madeira e móveis, não tem como integrar. Os madeireiros têm uma 
conotação, e os que trabalham com móveis, outra”. Nesse contexto, Sidney Minholi 
descreveu a existência de dois sindicatos, um patronal, que é dos moveleiros; e o 
dos madeireiros que fazem a exploração e o corte da madeira. Entre os dois, o dos 
madeireiros está mais estruturado e organizado, “até pelo capital que eles têm e 
pela influência econômica”.

Para impulsionar os APLs, Letícia Ribeiro citou a implementação de uma 
câmara setorial, já Sidney Minholi, falou do fomento de liderança, e André 
Cerri, do interesse do público alvo, “porque, no final, as reuniões eram só ‘chapa 
branca’, não tinha um setor produtivo. Não havia interesse. Agora, estão vendo 
a importância de se unir, de trabalhar uma marca, de trabalhar um segmento, 
uma logística para diminuição de custo e para correr atrás de seus interesses 
e incentivos. Então, agora que se está começando a tomar conhecimento dos 
empresários e do setor produtivo”.

Dentro do conjunto de APLs que teriam potencial e rentabilidade na região, 
foram citadas a pecuária, a piscicultura, a fruticultura. Leonardo Filho apresentou 
os APLs exitosos no Acre, como os de castanha, borracha, piscicultura, avicultura, 
suinocultura e ovinocultura. Porém, relatou também que, apesar do esforço, 
nem todos deram certo, como os do mel, do bambu e do açaí. “A gente tentou, 
está patinando e não consegue. Açaí, que é proveniente da nossa região, tem 
muito, e a gente não consegue organizar”. A respeito dos desafios, sugeriu como 
encaminhamento o intercâmbio entre os APLs, a troca de experiências e informações. 
Sobre isso, Bolívar Pêgo disse que seria significativa a articulação entre os governos 
estaduais da região Norte para um aprofundamento sobre a relevância dos APLs, 
identificando e caracterizando quais são e quais poderão vir a se tornar APLs, as 
experiências de cada estado com esses arranjos etc.

Diante de um cenário de desarticulação e baixa efetividade dos APLs locais, 
André Cerri assinalou que há dois anos estavam trabalhando para a implementação 
do Programa Progredir, que objetivava auxiliar na viabilização dos APLs. Para isso, 
pretendia-se “que fosse estadual e não federal. Todavia, durante um tempo, o 
governo não entendeu que isso era prioridade”. Apesar disso, houve avanços, 
mas ainda não há “APLs concretizados. Nós temos trabalhado nisso. A gente 
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tem o estado dividido em micropolos, onde vamos tentar trabalhar os arranjos 
produtivos locais”.

Sidney Minholi citou o caso do Chile como um exemplo para a América do 
Sul. “Eu fiquei envergonhado ao participar de uma reunião. Tínhamos representantes 
de vários estados. O pessoal do Chile apresentou a política deles. Lá, eles têm um 
determinado percentual do faturamento das empresas, que vai direto para um sistema 
único, que é gerenciado e dividido pelos APLs. Então, tem foco, bem direcionado 
e centralizado, com gestor único e com funcionalidade extremamente superior 
à nossa”. Letícia Ribeiro complementou, dizendo que se tratava de um modelo 
baseado em APL, e não nas instituições.

Posteriormente, continuou Letícia Ribeiro, com o amadurecimento dos 
atores que participarão dos APLs, “que é uma coisa que também tem um efeito 
importante sobre a própria estabilidade dessa ocupação fronteiriça”, poder-se-á 
pensar em arranjos transfronteiriços. Sobre isso, André Cerri disse que havia 
empresários brasileiros investindo na Guiana, por meio da plantação de arroz. 
“E já temos importação de arroz, por incrível que pareça, da Guiana para cá. Isso 
porque com esse aumento do consumo da Venezuela aqui, faltou arroz. Vem de 
navio, por Georgetown, Manaus, aí vem para cá”. O percurso da mercadoria via 
fluvial se dá porque os problemas das infraestruturas básicas, como as estradas, 
ainda não terem sido solucionados.

Assim, condições melhores de infraestruturas resultariam em condições mais 
eficazes para um polo agroindustrial, disse Leonardo Filho. “Seria efetivamente 
cortar o nosso cordão umbilical de Manaus, da dependência de sermos ainda não 
um estado mas um território de Manaus, porque tudo passa pelos portos de Manaus. 
Alguns municípios ainda colocam tributos de produtos nossos que vão passar por 
lá e são fiscalizados” (Sidney Minholi). Nesse caso, seriam discutidos os regimes 
especiais para fronteira, principalmente de tributação, sobretudo para empresas que 
são identificadas como fazendo parte desses polos ou APLs. Não seria por estado, 
e sim para a fronteira do arco Norte, ressaltou Letícia Ribeiro.

Outra oportunidade, disse Leonardo Filho, seriam as áreas de livre comércio 
transfronteiriças, também chamadas de Zona de Integração Fronteiriça (ZIF), 
como complementou Letícia Ribeiro. Esse mecanismo favoreceria o livre acesso 
do cidadão fronteiriço à utilização da infraestrutura de saúde, atenuando 
burocracias diversas na fronteira, como as que ocorrem em alguns estados, 
onde, apesar de haver a carteira de fronteiriço, “as burocracias são infinitas”, 
comentou Solange Saraiva.

Letícia Ribeiro ressaltou que, no âmbito do desenvolvimento econômico, 
as questões de trabalho são fundamentais. “Cada país tem seus procedimentos, 
suas burocracias, porque são acordos binacionais”, sendo a obtenção mais simples 
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em alguns locais, como na fronteira com o Uruguai, e mais complexa, em outros, 
como no caso da fronteira com a Guiana Francesa, “pois o acordo é com a França” 
(Sidney Minholi). Não obstante, pode ser padronizado, facilitando a obtenção da 
carteira para validação nos dois lados.

Sobre as potencialidades, foi citada a consolidação de corredores turísticos 
entre Amazônia e Caribe, Acre e Cuzco etc., com a melhoria da oferta de serviços 
e investimentos, como o “Projeto da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), que está começando a integrar as agências de desenvolvimento”. 
“Destacando a fronteira como área prioritária, tendo um tratamento diferenciado 
das outras áreas”, agregou Bolívar Pêgo.

As parcerias com institutos e universidades também foram citadas como 
oportunidades, principalmente para a criação de polos tecnológicos. Bolívar Pêgo 
afirmou que, tratando-se de APLs, esse pode ser um nicho para a universidade 
desenvolver, em parceria com o governo do estado, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) etc. “Eu diria o seguinte: um centro 
tecnológico, mas voltado para vocação local. Não é desenvolver tecnologia por 
desenvolver. Qual é a demanda tecnológica que a vocação da região requer? Aí se 
investe nisso”. A troca de experiência foi pontuada em âmbito de pesquisa, polos 
de tecnologia e inovação, entre as instituições dos países vizinhos.

Nesse sentido, Eduardo Oestreicher abordou a complementaridade de 
produção para o desenvolvimento integrado da fronteira, trazendo como exemplo 
o potencial entre Bonfim-Lethem: “Lethem despontou para a venda de produtos 
eletroeletrônicos, principalmente vindos da China. Bonfim deveria deslanchar na 
geração de alimentos, tanto para a cidade quanto para a região de fronteira. Eu vejo 
Bonfim como um centro tecnológico, mas voltado para as questões agropecuárias”.

Sidney Minholi acrescentou que há ainda outros potenciais, como o petróleo, 
que foi encontrado na fronteira com a Guiana e comprovado pela Universidade 
Federal de Roraima (UFRR) e a Petrobras. Contudo, o acordo internacional 
da Guiana com a Inglaterra impõe limitações, pois, apesar da soberania do Estado da 
Guiana, o subsolo ainda é propriedade do Reino Unido.

Alessandra Vilhena asseverou que a Amazônia não é só floresta. De forma 
complementar, Tânia Nascimento observou que o Norte do Brasil possui, também, 
o grande potencial turístico como oportunidade de negócio, a exemplo da região 
de Tepequém, o Monte Roraima, que tem 80% da sua área na Venezuela, 15% na 
Guiana e 5% no Brasil. O local poderia se consolidar em uma região de turismo 
integrado para os três países; além do ecoturismo, o turismo religioso no Acre, o 
Santo Daime etc.
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Outras riquezas da região são os diamantes encontrados na reserva Raposa 
Serra do Sol, bem como o nióbio, um metal nobre que, adicionado à liga do ferro, 
aumenta em trinta vezes sua capacidade. Sendo um metal raro, ele foi identificado em 
apenas dois locais na Terra, um deles, justamente onde existe em maior abundância, 
está no estado de Roraima (Sidney Minholi). Porém uma das grandes dificuldades 
apontadas pelo grupo é que todas essas áreas, ricas em minérios, são atualmente 
reservas ambientais ou indígenas, ou ainda, partes de áreas de conservação.

Além dos minérios, do extrativismo da castanha, do açaí, da borracha, o 
arco Norte possui potencialidades para agropecuária, agricultura, piscicultura e 
fruticultura (Leonardo Filho). A agroindústria foi citada por Plácido Alves, como 
um agregador de valor para o agricultor. Segundo ele, um abacaxi de um tamanho 
“x” custa R$ 2,50 para esse produtor, já um abacaxi dois dedos a menos, R$ 0,50. 
“Então, a gente poderia processar esse abacaxi, fazendo polpa, e agregar valor. Só 
que a gente não consegue trazer o pacote tecnológico para o produtor, nem irrigar 
a produção e aumentá-la, por falta de oferta de crédito”.

Destacando a falta de oferta de crédito como uma resultante do impedimento 
à titulação de terra, Solange Saraiva (Fier) relembrou um acontecimento recente 
em que foram mortos índios e garimpeiros. Sidney Minholi, referindo-se ao 
mesmo acontecimento, disse que “para o setor produtivo foi ruim, pois era 
uma área extremamente produtiva. Fazendas muito antigas, de pessoas daqui 
mesmo. Foi uma desapropriação difícil de aceitar, por parte do Supremo 
Tribunal Federal (STF)”.

Segundo Plácido Alves, a grande questão ligada a esse tema é a insegurança 
jurídica, que se apresenta como um problema estrutural do estado de Roraima. 
“O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação, e o Supremo não está 
priorizando essa questão da titulação. Aqui, hoje, não se consegue titular terra 
alguma”. Isso resulta no impedimento de financiamentos e no descrédito do 
produtor com o setor público, que a cada eleição escuta promessas políticas, “e 
quando precisa de uma licença ambiental não tem, e quando precisa de um título 
também não tem. São coisas que impactam diretamente onde ele quer começar 
a produzir. E ainda digo mais: nós não temos zoneamento aqui no estado. E o 
que impacta a falta de zoneamento? O seguro rural, o seguro agrícola, por isso a 
gente não tem. Ano passado morreram milhares de cabeças de gado aqui e não 
tivemos como segurar. Tivemos três invernos ruins daqui para trás, e boa parte da 
produção foi perdida”. Além disso, para o grupo, a quantidade de terras devolutas, 
sobrepostas, caracteriza-se como uma oportunidade para aventureiros, além de um 
multiplicador de acirramentos entre a população.

Essa mesma situação ocorre no estado do Amazonas. Já o Amapá está para 
receber as terras da União (Tânia Nascimento). No Pará, a maior parte das terras 
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é federal. Como consequência, o governo do estado encontra dificuldades na sua 
gestão, porque todos os grandes projetos são decididos pelo governo federal, em 
Brasília. “Às vezes, o governador vai saber depois, porque a terra é federal. Isso aí 
para mim é fruto ainda do território, dos estados que eram territórios, e quando 
foi feita a transição para estado sobrou ainda uma série de pendências. E a questão 
fundiária é uma delas” (Bolívar Pêgo). A constatação do grupo é que todos esses 
obstáculos são problemas característicos da região Norte, mudando de acordo com 
a localidade, o formato e a intensidade.

Segundo Plácido Alves, esse impedimento de acesso ao crédito também é 
vivenciado pela população de vários estados da região Norte, por isso deve haver 
uma mudança de modelo na concessão de crédito, no manual do produtor. Segundo 
o grupo A, pelo fato de o produtor não ter como apresentar seu título, o Banco da 
Amazônia (Basa) precisaria adaptar suas prerrogativas, ajustando-se às peculiaridades 
regionais, pois sua missão está em desenvolver a Amazônia, e, sem titulação e oferta 
de crédito, o desenvolvimento econômico estaria limitado. Precisaria haver ainda 
a mudança no manual de crédito pelo Mapa, que se apresenta como responsável 
pela sua normatização, bem como a implementação de políticas de microcrédito, 
para auxílio ao pequeno produtor.

Sidney Minholi relatou a questão insustentável do desmatamento da Amazônia, 
dizendo que o setor madeireiro tem um dos sindicatos mais fortes e é uma das 
principais atividades econômicas da região. Todavia, por muito tempo, as licenças 
ambientais consistiam simplesmente na substituição, e só há pouco tempo foi 
aprovado, no estado de Roraima, o manejo, porém, ainda não se encontra em 
pleno funcionamento. Sidney Minholi explicou o que é manejo: “é dividir a 
área que iria cortar em 25 partes, como é feito nos Estados Unidos, e fazer um 
rodízio”. A partir do terceiro ano, aquela área que foi cortada ou foi colhida não 
atrapalhará a parte ecológica e ambiental do local, resultando em menor atrito e 
reestruturação do ciclo.

Somando a isso, Solange Saraiva citou as dificuldades na concessão do 
licenciamento ambiental pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Femarh). “A parte técnica e a infraestrutura nós temos, o que não existe 
é um departamento habilitado, que tenha técnicos que consigam fiscalizar e 
determinar a orientação correta”. Para a solução, o grupo sugeriu o encaminhamento 
da questão ao STF. Todavia, Aline Fagundes observou que a demanda precisa existir 
formalmente, saindo do estado, pois, segundo ela, não adianta inferir que há um 
processo evoluído e em discussão, sem a certeza de que de fato ele exista.

Bolívar Pêgo acrescentou que, como o problema é geral na região, os governos 
dos estados podem atuar de forma articulada para levar a demanda a Brasília, 
podendo ser por meio, ou com auxílio, do MI, para que essa questão fundiária 
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seja definitivamente resolvida ou bastante amenizada. Deveriam ser articuladas as 
bancadas federais dos estados, para que, de forma também articulada, se possa criar 
uma pressão positiva dentro do Executivo, para que seja resolvido.

Sobre a atuação pública na fronteira, o grupo relatou que os municípios 
agem com mais intensidade na resolução de todos os problemas, devido ao contato 
direto com as questões. Já os estados atuam com média intensidade, principalmente 
levando as demandas a Brasília. E o governo federal age com baixa intensidade em 
todos os problemas, não estando presente e colocando um esforço mínimo para 
funcionar, para assim “cumprir o seu papel”, não importando a qualidade. Aline 
Fagundes ressaltou a importância, nesse cenário, de o governo local e os estaduais 
levarem a demanda ao governo federal de forma correta.

O grupo também trouxe à pauta a ausência do governo federal na região 
Norte, que muitas vezes é resultante dos formatos de editais de concursos, 
que não criam incentivos para que as pessoas permaneçam no local. Além 
disso, a carência da região torna-se um agravante no contexto de servidores 
advindos de outras regiões, que acabam por cumprir o tempo mínimo e pedem 
transferência. Devido aos seus formatos que não atendem às necessidades da 
região, os concursos precisam ser revistos. Assim, como sugestão, foi citado o 
estabelecimento da regionalização de concursos para a região Norte, como também 
uma complementação salarial por trabalhar na fronteira, além de capacitação 
de servidores e financiamento de recursos, para que a região tenha adequados 
recursos físicos e humanos.

Para o financiamento, Alessandra Vilhena recomendou a implementação de 
um fundo de aval para a faixa de fronteira, isto é, a constituição de um fundo para 
o programa de financiamento. Eduardo Oestreicher sugeriu, também, que, assim 
como há um acordo de pagamentos em moedas locais entre Brasil e Argentina, 
houvesse a replicação do acordo em toda a faixa de fronteira, ou seja, aplicação de 
pagamento em moedas locais para países vizinhos.

A atuação dos agentes federais, estaduais e municipais também foi alvo das 
discussões do grupo. Sidney Minholi disse que, na fronteira com a Guiana, quando 
alguém é apreendido por tráfico de drogas, se não houver a presença do agente 
federal, o agente do estado não tem autonomia para realizar os procedimentos, 
tendo que aguardar a chegada do agente federal, que muitas vezes precisa se deslocar 
de Boa Vista até a fronteira com a Guiana. Apesar de se constituir atribuição 
constitucional, no caso específico da região de fronteira, decretos, portarias, precisam 
ser revistos, para que o trabalho se desenvolva de forma integrada, articulada, 
reduzindo burocracias.
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A integração também foi citada para o recolhimento de impostos. Em vez 
de uma guia federal e outra estadual, deveria haver a unificação no recolhimento 
e o rateio de acordo com os entes federativos, usando a tecnologia para redução 
de burocracias. Como exemplo, Aline Fagundes citou o registro de pescador e de 
embarcação, feito em uma única guia pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), 
sendo direcionada uma parte para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a outra para o Tesouro Nacional. Bolívar 
Pêgo complementou, citando o instrumento da Nota Fiscal Eletrônica. Sidney 
Minholi, por sua vez, destacou que, para que este instrumento possa ser usado 
no recolhimento de impostos e taxas na fronteira, precisaria haver uma melhoria 
efetiva de serviços primários, como tecnologia e comunicação, pois, por exemplo, 
a embaixadora do Brasil na Guiana ainda não tem internet.

Além disso, a articulação das empresas por setores foi elencada como fator 
determinante para ganho de mercado e crescimento econômico. Como referência, 
o grupo descreveu a organização de produtores do setor da carne em Roraima, 
que, utilizando estratégias de governança, perceberam oportunidade em ter seus 
trabalhos articulados e avançarem. Sidney Minholi acrescentou que o fato de o estado 
estar temporariamente livre da febre aftosa foi resultado da união de empresários, 
que desenvolveram ações conjuntas e bancaram o custo, que seria do estado, para 
fazer a documentação necessária do setor. Além disso, esses empresários possuem a 
Cooperativa Agropecuária de Roraima (Coopercarne), e estão fazendo investimentos 
para montar um frigorifico próprio, pois o estadual não atende mais, por falta de 
condições sanitárias e de demanda.

O grupo citou ainda que, de uma forma geral, os setores na região Norte são 
desarticulados, reunindo-se apenas para resolver problemas pontuais. Como medidas 
de organização foram citados o fomento ao cooperativismo, o associativismo, o 
fortalecimento local, orientações diversas a respeito dos negócios para ganho de 
escala, principalmente do pequeno empresário/produtor.

Tania Nascimento apresentou o caso de Macapá, exemplificando a articulação 
público-privada, na qual todas as ações do governo estadual, como melhorias, instalações, 
infraestrutura, têm sido dialogadas com a Fecomércio/AP. Assim, a federação é convidada 
para representar o comércio local. Disse, ainda, que “a prefeitura, nesse tempo, vai 
fazer uma duplicação em um trecho. Então, ela perguntou para a Fecomércio qual o 
impacto daquela mudança, e se eles apoiariam”. Como resultado, a federação chamou 
os empresários que estariam envolvidos nessa ação para apoiarem a medida.

Sidney Minholi frisou que o papel do governo vai além das parcerias  
público-privadas, pois é ele quem libera documentações, faz concessões e 
autorizações, tendo um papel fundamental nessa articulação. Plácido Alves destacou 
dois pontos que levam insegurança ao empresário: investir e não ter retorno; e ter a 
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licença de operação negada pelo governo. Nesse sentido, o fortalecimento da economia 
local, por meio do empresário que está devidamente instalado na região, é um grande 
diferencial, “porque, senão, você traz grandes empresas de fora, que aproveitam e só 
geram serviços, sem o reinvestimento do lucro”, disse Sidney Minholi. Letícia Ribeiro 
sugeriu ainda a implementação de uma legislação que priorize o empresariado local 
na exploração das atividades econômicas locais, por exemplo, na abertura de licitação, 
para a instalação de empresas em um distrito industrial. Contudo, o empresariado de 
fora pode agregar, quando é feito um entorno de fornecedores, a “empresa externa X”, 
que estimula o crescimento, em um processo de rede.

No Acre, Leonardo Filho citou o modelo de parceria público-privado-comunitário, 
que consiste na junção da expertise de um empresário, com o investimento do 
estado e a parceria da comunidade. Letícia Ribeiro disse que esse é um modelo 
interessante, porque o empresário local muitas vezes não tem alavancagem, podendo 
ser também associado a esse modelo o de cooperativas.

Foram debatidos ainda, pelo grupo, os exemplos das cidades gêmeas da faixa 
de fronteira que, assim como o pacto nacional, realizaram pactos de fronteira, 
também conhecidos como consórcios fronteiriços, nos quais são realizados acordos 
para questões ligadas ao financiamento, projetos, possibilidade de investimentos, 
questão energética etc., para que as regiões, por meio da integração, possam se 
desenvolver economicamente. O grupo atestou a necessidade de esses consórcios 
serem instituídos por lei, para que os pactos entre cidades limítrofes obtenham 
crescimento conjunto.

Sobre as políticas públicas implementadas especificamente na faixa de fronteira, 
Alessandra Vilhena citou a Enafron, dizendo: “não sei se é um programa; sei que 
é um financiamento para aparelhamento das forças militares. O governo federal 
financia os estados”. Silara Candido, do consulado geral da Guiana em Boa Vista, 
complementou: “é uma política de defesa para a região da faixa de fronteira, 
para a proteção da região. Também para compra de equipamentos tecnológicos 
e monitoramento”. Alessandra Vilhena ressaltou que, no estado de Roraima, o 
programa teve um desdobramento, devido a um intercâmbio com a Venezuela 
para treinamento e capacitação de policiais. O grupo descreveu ainda que houve 
no arco Norte maior articulação e cooperação dos órgãos estaduais e federais na 
fronteira, com maior presença do Estado na região.

Outra política pública evidenciada pelo grupo foi o Programa para Emissão 
da Identidade Fronteiriça. Eduardo Oestreicher afirmou que a normativa veio do 
Mercosul e permitiu a utilização da identidade para todos os países da América 
do Sul, excluindo Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Disse ainda que essa foi 
uma das políticas mais aproveitadas por quem está na faixa de fronteira, gerando 
integração comercial, maior fluxo de turismo e maior possibilidade de intercâmbio 
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educacional. Mencionou, também, um caso em que a identidade fronteiriça pode 
ser usada para financiamento de imóvel no Brasil, por venezuelanos. “A Polícia 
Federal da nossa fronteira já emitiu algumas cédulas de identidade fronteiriça. 
Como exemplo, cito um casal que reside em Santa Elena de Uairén, agora também 
residindo em Boa Vista, porque conseguiu financiamento da Caixa Econômica 
Federal para sua residência, utilizando a identidade”.

Todavia, foi ressaltado pelo grupo que a emissão da identidade fronteiriça 
com cada um dos países com que o arco Norte faz fronteira acontece de modo 
diferente, e que, com a Venezuela, a emissão foi paralisada, não sabendo se o que 
levou a isso foi o fato de que o lado venezuelano não estava emitindo, ou se pararam 
simplesmente porque não estavam recebendo material. Eduardo Oestreicher disse 
que, como a normativa para a identidade fronteiriça é válida para os países membros 
efetivos e associados do Mercosul, e a Guiana já é membro associado, o estado de 
Roraima está tentando fazer um trabalho com a Guiana, por meio do consulado, 
para que não precise mais ser exigido o passaporte nas viagens entre os dois países. 
Contudo, ele ressaltou que será necessária a internalização de normativas. Segundo 
o grupo, como a identidade fronteiriça facilitou o livre acesso, acabou resultando 
em maior integração comercial, turística, educacional, entre outras.

Outra política pública citada foi o Projeto Intercultural Bilíngue Escolas 
de Fronteira. Segundo Eduardo Oestreicher, o projeto no estado de Roraima 
era gerido pela UFRR e avançou muito, havendo reuniões e ações por meio de 
duas escolas públicas em Pacaraima. Porém, por ser um programa entre os países 
ligados ao Mercosul, a Guiana participou apenas com uma escola. Eduardo disse, 
também, que houve alunos venezuelanos estudando no Brasil, e que a ideia era 
que os alunos fronteiriços de Brasil e Venezuela aprendessem português e espanhol. 
Contudo, o programa foi interrompido devido à falta de recursos. Para o grupo, 
havia resultados exitosos, por isso deveria ter continuidade.

Sobre o Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras (SIS-Fronteiras), que foi 
um projeto que instituiu recurso financeiro adicional para as cidades que ficavam 
situadas até 10 km do limite internacional brasileiro e que tinham a sua saúde 
pública subfinanciada pelo SUS, por atenderem a estrangeiros e não possuírem 
repasse pelo SUS, Leonardo Filho afirmou saber da proposta, mas acreditava que, 
no arco Norte, o projeto não havia sido implantado. Alessandra Vilhena salientou 
que essa demanda vem de longa data e que, inclusive, esteve na pauta da reunião 
dos Comitês de Fronteira do Arco Norte em 2012, quando foi discutida, também, 
a necessidade de ressarcimento pelo SUS dos atendimentos a estrangeiros realizados 
nas cidades limítrofes. Para o grupo, de maneira geral, o SIS-Fronteiras não resultou 
em melhoria para a saúde pública, sendo ainda uma demanda atual, carecendo 
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de resolução para a saúde ser subfinanciada nas cidades limítrofes do arco Norte. 
Como recomendação, o grupo sugeriu a volta do SIS-Fronteiras.

Diante das demandas diversas que a faixa de fronteira tem em seu meio, e 
das limitações financeiras advindas da crise, o grupo fechou os debates em dois 
pontos-chave para o desenvolvimento econômico da região: i) os ajustes na legislação 
relativa a fronteira nacional; e ii) a implementação de uma política pública integrada 
de desenvolvimento.

RELATÓRIO APROVADO PELO GRUPO A

1) Contextualização

A faixa de fronteira do arco Norte possui deficiência tanto na infraestrutura 
como na comunicação dos órgãos que compõem a referida faixa, nos 
seguintes aspectos.

• Inexistência de um centro integrado dos órgãos que compõem a 
referida faixa.

• Deficiência de pessoal/servidores para atendimento.

• Falta de um controle integrado com os países vizinhos, assim 
como a unificação de protocolos de fiscalização e segurança 
garantindo a agilidade nos processos de prevenção e disseminação 
de pragas e doenças.

• Necessidade de maior interlocução com órgãos de segurança 
na fronteira e construção de políticas voltadas ao intercâmbio e 
compartilhamento de informações de inteligência para outros órgãos 
que necessitarem desses conhecimentos, por exemplo, os de controle 
ambiental, defesa, segurança e sanitário.

• Falta uma maior aproximação entre os órgãos de planejamento 
e a administração das cidades vizinhas (gêmeas) para adoção de 
medidas, agendas e campanhas conjuntas de mobilização social, 
como vacinação, trânsito, violência doméstica, eventos cívicos e 
desastres naturais, como enchentes ou queimadas.

• Falta de segurança jurídica na faixa.

• Oportunidades: com a implementação das ações citadas 
anteriormente, as cidades fronteiriças teriam a oportunidade de 
viabilizar uma estrutura base para a geração de emprego e renda 
em ambos os países.

• O grupo considera adequada a largura de 150 km da faixa de fronteira.
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2) Ação pública

• Situação agrícola, quando a Venezuela entrou no Mercosul. Até 
agora, falta transparência do país vizinho.

• O grupo não observa algum resultado a partir das políticas públicas.

3) Desafios

• A integração dos órgãos estaduais e municipais depende de políticas 
voltadas para a integração regional. Necessita, também, de um 
acompanhamento mais efetivo por parte do governo federal. As cidades 
gêmeas já realizam esse trabalho com a chamada paradiplomacia que 
necessita ser referendada pela diplomacia tradicional. A promoção 
desses processos são os maiores desafios.

• O grupo observa que não se usa uma política efetiva para a 
participação de empresas privadas e entidades civis na solução 
desses desafios.

4) Recomendações

Integração de cadeias produtivas, por meio de definição de APL, dentro 
do contexto do projeto de integração da Unasul/Mercosul:

• Organização e consolidação dos APLs com maior potencial da 
faixa de fronteira, com destaque para as atividades de agropecuária, 
florestal, industrial e turismo.

• Implantação de polo agroindustrial e comercial de interesse comum, 
com foco na complementaridade das economias, efetivando Roraima 
como porta para o Caribe e outros mercados.

• Consolidação do corredor turístico Amazônia-Caribe.

• Viabilização de investimentos em infraestrutura econômica (rodovias, 
aeroportos, portos e energia elétrica), armazenagem (silos), assistência 
técnica, financiamento e adequada base institucional de suporte à 
implantação do polo.

• Implantação de programa comum de fortalecimento das médias e 
pequenas empresas (MPEs) na fronteira, por meio do Sistema S6 
e seus equivalentes nos países vizinhos.

6. Formado por instituições de direito privado, destacando-se: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); 
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social da Indústria 
(Sesi); Serviço Social do Transporte (Sest); e Sebrae.
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Aparelhar e fortalecer estrutura de serviço público eficiente na faixa 
de fronteira, nas áreas de saúde, educação, segurança, transportes, 
telecomunicações e serviços de fiscalização:

• Adequação das normas do SUS para os municípios fronteiriços, 
viabilizando o pagamento pelo atendimento dos pacientes estrangeiros.

• Formação de capital intelectual para o desenvolvimento e integração 
da faixa de fronteira.

• Integração dos serviços e rotinas de atendimento aduaneiro, de 
fiscalização sanitária e fitossanitária, de seguros e demais órgãos anuentes, 
em centro integrado e com adequados recursos físicos e humanos.

• Integração das ações ligadas às instituições de defesa e segurança.

• Criação de linhas regulares de transporte público nas cidades gêmeas 
(tarifas urbanas).

• Implantação de tarifas locais de telefonia e postagem nas cidades gêmeas.

• Fortalecimento das instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I) ligadas aos APLs.

Implantar voos transfronteiriços e com tarifas diferenciadas:

• Reconhecimento oficial dos aeroportos de Santa Elena de Uairén 
(Venezuela) e Lethem (Guiana).

• Adequação das normas regulares da Anac para que considere as 
peculiaridades regionais nas faixas de fronteira, possibilitando 
atualizar o Plano Aeroviário Estadual (PAE), para ampliação física 
entre Brasil, Guiana e Venezuela.

• Criação de voos regulares entre as capitais dos estados do arco 
Norte, particularmente Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém e 
Macapá, com as capitais dos países andinos, destacadamente Caracas, 
Georgetown, Paramaribo e Caiena.

Fortalecimento, ampliação e modernização da infraestrutura terrestre:

• Restauração e recuperação das BRs 401, 432 e 174, vias de integração 
física entre Brasil, Guiana e Venezuela, respectivamente.

• Implantação do Programa de Estradas Vicinais Pavimentadas na 
faixa de fronteira.
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Consolidação da Infraestrutura energética:

• Discussão dos acordos entre Brasil, Venezuela e Guiana, sobre 
importação e exportação de energia elétrica.

• Construção das hidroelétricas Paredão I e II.

• Readequação de infraestrutura do sistema elétrico para Bonfim 
e Pacaraima.

• Melhoria do sistema de distribuição de energia elétrica nos municípios 
para atender empreendimentos locais.

• Garantia de recursos financeiros para investimento nos sistemas 
de subtransmissão.

• Elaboração dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, 
priorizando os espaços urbanos das cidades-gêmeas.

• Instituição de fundo ou programa de financiamento em moeda 
nacional, nas operações comercias na faixa de fronteira com os 
países vizinhos, no marco da Unasul/Mercosul, ou estabelecimento 
de quotas de importação.

Fortalecimento dos procedimentos de segurança na faixa de fronteira:

• Investimentos em infraestrutura de segurança (sistema informatizado etc.).

• Aumento efetivo de servidores (polícia, polícia rodoviária, Receita 
Federal, polícias militar e civil) para abertura 24 horas nas fronteiras.

• Implantação de sistema de vigilância 24 horas nas fronteiras, para veículos 
e passageiros dos órgãos estaduais e federais de vigilância sanitária.

• Capacitação bilíngue dos policiais e demais agentes da área de fronteira.

• Criação de remuneração adicional de fronteira.

Harmonização de legislação nas áreas de transporte, mercadorias, pessoas 
e fiscalização sanitária e fitossanitária da faixa de fronteira:

• Ampliação do sistema de pagamento em moeda local para os países 
vizinhos no âmbito da Unasul/Mercosul, no mesmo modelo do 
convênio celebrado entre Brasil e Argentina.

• Diminuição e unificação de barreiras não tarifárias no âmbito 
do Mercosul.

• Revisão do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Cargas entre Brasil e Venezuela (Decreto no 975, de 
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1o de março de 1999), no que trata de viagens ocasionais em circuito 
fechado e viagens de pacotes turísticos.

• Sansão de Emenda do anexo II do Acordo de Transporte Rodoviário 
Internacional de Passageiros e Cargas entre Brasil e Guiana.

• Gestão para que a Receita Federal normatize o Acordo de Alcance 
Parcial de Complementação Econômica no 38, entre o Brasil e Guiana.

5) Ações estratégicas

• Adequação das normas do SUS e do Ministério da Educação (MEC) 
para ressarcimento ao estado no atendimento ao estrangeiro.

• Integração de cadeias produtivas, com implantação e fortalecimento 
dos APLs nas regiões de fronteira, incluindo o fortalecimento do 
serviço de assistência técnica e extensão rural e fomento aos 
pequenos negócios.

• Regularização fundiária, particularmente do município de Pacaraima, 
em Roraima.

• Implantação do sistema de saneamento básico, com tratamento de 
efluentes, e sistema de captação, tratamento e distribuição de água, 
adequados à realidade local.

• Ampliação de sistemas de comunicação com estabelecimento de 
parâmetros de concorrência e prioridade para o Plano Nacional 
de Banda Larga (PNBL).

• Implantação, ampliação e manutenção da infraestrutura logística 
(rodoviários, hidroviários, aeroviários, ferroviários) e modernização 
de portos e aeroportos.

• Implementação e ampliação de sistemas de geração de energia, 
incluindo os modelos alternativos (eólica e solar).

• Estruturação e fomento ao turismo ecológico e rural.

• Ampliação e aprimoramento da estrutura de serviço público, nas 
áreas de saúde, educação, esporte, lazer, segurança, fiscalização, 
controle e monitoramento.

• Implantação de política de incentivo e de valorização dos servidores 
que atuam na fronteira, à semelhança da política implementada pelo 
Ministério da Defesa.

• Diferenciação nas tarifas de voos transfronteiriços.
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• Implantação do sistema de pagamento em moeda local (por exemplo: 
convênio Brasil-Argentina).

• Formalização de acordos bilaterais/multilaterais para possibilitar o 
trânsito na faixa de fronteira.

GRUPO B: GESTÃO URBANA

Coordenadora: Rosa Moura (Ipea)

Facilitadora: Samara Oliveira (Ipea)

Relatora: Narda de Souza (Sudam)

Participantes:

1. Alessandra Souza de Araújo – Companhia de Desenvolvimento de 
Roraima (CDRR)

2. Lisa Mary Sousa dos Reis – Vice-cônsul do Brasil em Lethem (Guiana)

3. Maila Romano Villa Verde – MI

4. Marcondes Noronha – Seplan do Amazonas

5. Narda Gomes de Souza – Sudam do Pará

6. Raimundo Almeida Pereira – Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Roraima (IFRR)

7. Solange Minoto – Fier

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.
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Temas que orientaram os apontamentos individuais, os debates no grupo de 
trabalho e a elaboração do relatório a ser apresentado na plenária:

• Planejamento e gestão: integração entre municípios dos arranjos 
transfronteiriços existentes no arco Norte, participação e debates entre 
segmentos atuantes dos dois lados da fronteira.

• Equipamentos e serviços urbanos: saúde, educação, cultura, mobilidade, 
circulação urbana, saneamento, gestão das águas/rios, entre outros.

• Turismo: patrimônio arquitetônico, histórico e natural, turismo de 
compras, turismo de passagem no cruzamento da fronteira.

• Regulação e mecanismos interfederativos de gestão.

Os participantes reuniram-se em sala reservada, e após a apresentação de 
cada presente a coordenadora descreveu a sequência de atividades, releu os temas 
e questões norteadoras. As dúvidas e indagações sobre a metodologia foram 
respondidas, e teve início o primeiro momento dos trabalhos, previsto para reflexão 
individual sobre as questões norteadoras sugeridas pela equipe de pesquisa e a 
realização de pontuação e apontamentos para os debates.

APONTAMENTOS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES

Alessandra Araújo (CDRR)

1) Contextualização

• Vejo que as oportunidades dos moradores da faixa de fronteira são 
poder usufruir de serviços e atendimentos que não são oferecidos 
pelo país ou não são oferecidos de forma satisfatória. Também 
podem ter oportunidades de emprego e negócios que em seu país 
não tenham. Tendo como base as fronteiras de nosso estado, acredito 
que a maior dificuldade seja a insegurança devido à livre passagem 
nas fronteiras, que deixa as “portas” abertas para a entrada de drogas 
e outros itens ilegais.

• Não considero adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira 
na região amazônica, porque acredito que não há necessidade de 
uma área tão extensa.

2) Ação pública

• Não tenho conhecimento de políticas públicas implementadas na 
faixa de fronteira. Portanto, não tenho conhecimento dos resultados.
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3) Desafios

• Melhor estruturar a faixa de fronteira com energia e qualidade; 
construir e/ou reformar rodovias, principalmente nas regiões de 
difícil acesso; estimular a agricultura ou qualquer outro setor mais 
propício para a região e moradores, com o intuito de aumentar a 
geração de renda dessas famílias.

Lisa Mary dos Reis (vice-cônsul do Brasil em Lethem)

1) Contextualização

• Visão da faixa de fronteira a partir da experiência nas cidades e no 
governo: Lethem (Guiana) e Bonfim (Brasil).

• A passagem entre as duas cidades é facilitada, dispensado o trâmite 
de imigração – não é feito controle físico (checagem de documentos), 
apenas o aduaneiro. Uma dificuldade é a língua falada na Guiana, 
o inglês. A grande maioria das autoridades de Lethem não fala 
português, e vice-versa.

• O trabalho nos dois lados não é fiscalizado. Dependendo da época, 
há oportunidade de emprego em ambos os lados, como no Natal 
e outras grandes festas, que ativam o comércio de Lethem e os 
hotéis e pousadas de Bonfim. A característica desses empregos 
é ser temporário.

• O principal problema é o tráfico de drogas, a maior parte das prisões 
ocorre por esse motivo. Os acusados não ficam na cadeia pública de 
Lethem, são transferidos para Georgetown. A faixa etária é de jovens 
de 16 a 21 anos, que são aliciados para transportar droga para o Brasil.

• O movimento do comércio de Lethem caiu e atualmente é 
incompatível com o volume de mercadorias que chegam. O que 
move, pode ser o descaminho?

• Outro problema é o roubo de motos. Elas são roubadas no Brasil 
e vendidas em Lethem. Não há mecanismo eficiente de controle 
entre os países. A tramitação de liberação das motos recuperadas 
é bem difícil.

• Autonomia: Lethem, apesar de ter mudado recentemente seu status 
(abril de 2016), não tem muita autonomia. Grande parte dos 
trâmites públicos passa por Georgetown; são apenas protocolados 
em Lethem. Muitas das ações ficam dependentes de pareceres de 
superiores em Georgetown.
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2) Ação pública

• Apesar de haver cordialidade e bom relacionamento, em geral não há 
contato constante entre as prefeituras. Os encontros ficam limitados 
aos formais. Não há uma prática sistemática de trabalhos em conjunto.

• A Câmara de Comércio de Lethem busca sempre aproximação para 
resolver questões de interesse comercial e, também, dos cidadãos de 
Lethem. Trabalha na integração para a solução dos problemas que 
surgem no dia a dia.

• A saúde primária em Lethem é de boa qualidade e atende, também, a 
cidadãos de Bonfim. Casos de urgência ou cirurgia são encaminhados 
para Boa Vista.

Marcondes Noronha (Seplan/AM)

1) Contextualização

• A faixa de fronteira é uma área em que as pessoas circulam de 
ambos os lados entre os países e que merece maior atenção na 
medida em que se torna propícia a toda ação desvirtuada. São 
inúmeras as dificuldades, por exemplo, o acesso aos serviços públicos 
que o governo proporciona às demais regiões (saúde, educação, 
saneamento etc.).

• Oportunidades: empreendedorismo.

• Considero adequada a largura de 150 km de faixa de fronteira na 
região Amazônica, sim, porque até o limite do município fica valendo 
como parte da faixa de fronteira.

• Os principais problemas são: segurança, saúde, saneamento, 
transporte, educação e comunicação.

• Setoriais: abastecimento, produtos para consumo da população 
em geral.

2) Ação pública

• No caso do Amazonas, a questão da segurança recebeu muita atenção 
pelo MD: Exército. Nessa área houve um aporte significativo de 
recursos. Isso foi sentido na redução dos índices de criminalidade.

• Também houve atenção para a educação e saúde, com maior 
formação na área de educação, maior formação profissionalizante e 
apoio ao empreendedor.
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3) Desafios

• Desenvolvimento econômico com inclusão produtiva dos APLs.

• Diante desses desafios, os governos têm atuado no planejamento 
(participativo), porém segue ausente em alguns casos, sem muito 
aporte de recursos e com descontinuidade de ações.

• Há participação de empresas privadas e entidades civis, sim. Há 
muito interesse dos particulares, mas o governo precisa estar mais 
presente e desburocratizar o setor produtivo.

4) Recomendações

• Implementar programas específicos para o desenvolvimento dos 
APLs/Rotas de Integração/Inclusão produtiva. Seria importante 
envolver a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), 
a Sudam e o Basa.

• Incluir aportes de recursos para programas naqueles territórios 
mais carentes.

• O governo local pode ser mais atuante na educação, na formação 
profissional, cursos voltados às necessidades locais; e na saúde, com 
mais atenção às doenças sexualmente transmissíveis (DST).

Raimundo Pereira (professor do IFRR)

1) Contextualização

• A faixa de fronteira é vista como um ponto de integração entre dois 
países, bem como de oportunidades para o desenvolvimento das 
comunidades envolvidas.

• As dificuldades vividas pelos moradores são inúmeras, como 
saneamento, educação, trabalho, alimentação e segurança.

• Quanto às oportunidades, os moradores podem desenvolver atividades 
que possam contribuir tanto para o seu desenvolvimento pessoal 
como o da comunidade. Como oportunidade de desenvolvimento 
da educação, com cursos profissionalizantes, idiomas, produção 
agrícola, comércio, artesanato, indústria.

• Quanto aos 150 km, a faixa de fronteira poderia ser reduzida em 50%, 
uma vez que propiciará às ações programadas melhor organização e 
desenvolvimento local, sem atingir uma extensa área, como a faixa 
de fronteira atual.
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• Os principais problemas gerais e setoriais são: saúde, educação, 
segurança e saneamento, de ambos os lados.

2) Ação pública

• As políticas públicas implementadas foram nas áreas de fiscalização 
e segurança.

• Os resultados são difíceis de serem quantificados e apontados, no 
entanto, devido ao aumento do movimento no comércio local, 
observa-se uma pequena melhoria na qualidade de vida da população. 
Se forem mais bem implantadas, outras políticas públicas, como 
educação, saneamento, infraestrutura urbana etc., iriam melhorar 
consideravelmente o desenvolvimento local.

Solange Minoto7 (Fier)

1) Recomendações

• Esperamos que tudo o que foi proposto, exposto e discutido nesta 
oficina consiga sair do papel e beneficiar os povos que vivem nas 
regiões Norte e de fronteira. Sabemos das dificuldades e da falta de 
políticas para nossa região. Acreditamos que vocês deram um start 
em um trabalho primordial, e estão todos de parabéns. Por favor: 
para que possamos relatar todo o acontecido nestes dias, para nossa 
instituição, solicito que nos encaminhem a síntese. Desse modo, 
poderemos encaminhar assuntos de forma alinhada. Obrigada.

SÍNTESE DOS DEBATES DO GRUPO B

A atividade em grupo teve início com as instruções quanto à dinâmica prevista, 
que obedeceria a uma leitura conjunta das questões, seguida de um tempo para as 
reflexões individuais e as anotações que orientariam o debate coletivo no qual o grupo 
formará uma opinião a ser expressa no relatório que será levado à plenária. Terminada 
a leitura das questões, houve uma rodada de apresentação dos participantes, escolha 
do relator, e, em continuidade, esclarecimentos de dúvidas entre os presentes, e 
logo após se iniciaram os debates.

Lisa Mary pede esclarecimentos sobre o que seriam “mecanismos institucionais 
interfederativos de gestão”. O grupo esclarece que se trata de todo tipo de instrumento 
e mecanismo de gestão que envolva mais de um tipo de ente institucional, entre 
os quais estão incluídos, por exemplo, acordos bilaterais entre países, consórcios 

7. Participou das discussões para fechamento do relatório do grupo B, tendo estado presente nas discussões anteriores 
junto ao grupo A (ver relatório).
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municipais etc. Marcondes Noronha tem dúvida sobre regulação, e é informado 
que são situações específicas ou decisões das regiões quanto a situações gerais, como 
ocorre no arco Sul, que dispõe de alternativas de regulação voltadas à documentação 
do transfronteiriço, a questões de trabalho, entre outras. Pretende-se, com a questão, 
descobrir o que pode estar sendo feito no arco Norte. Foi solicitado pela coordenação 
que as questões da contextualização retratem um ponto de vista pessoal, que reflita 
um sentimento fronteiriço.

Ainda nos esclarecimentos, Narda Gomes sugere que se discutam os resultados 
da Agenda Habitat 2030 quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), para que não se distanciem de outras alternativas em construção por outros 
grupos. Informa que está previsto um evento em Belém, com um representante 
do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos na América 
Latina e o Caribe (ONU-Habitat), que levará essa discussão para a Amazônia. 
Marcondes Noronha lembra que essa agenda remete à cooperação descentralizada, 
que é algo que vem sendo discutido e seria objeto de um decreto do governo 
Dilma, mas acabou suspenso. “Muita coisa que é feita entre os países fronteiriços 
é na base da cooperação”.

Os debates tiveram início com a temática da abrangência da faixa de fronteira – 
extensão de 150 km para dentro do território nacional, a partir da linha de fronteira. 
Na região Sul, “onde os municípios são menores, a maioria esmagadora nem toca 
na linha de fronteira” (Samara Oliveira), enquanto no arco Norte, até mesmo Boa 
Vista está dentro dessa faixa (Raimundo Almeida). Essa extensão se amplia, pois 
“o que aparece no mapa como faixa de fronteira é muito mais do que 150 km”, 
particularmente no Amazonas, dada a extensão dos limites territoriais dos municípios 
(Marcondes Noronha). Maila Villa Verde aponta que “o Acre inteiro está dentro 
da faixa, e Rondônia também tem grande extensão do seu território na faixa”. 
Ele esclarece que “a legislação especifica que, se um pedaço do município está 
dentro desse perímetro, o município inteiro deve estar dentro da faixa de fronteira”. 
Narda Gomes resume como “um limite territorial que deve ser revisto”, com o 
que concorda Raimundo Almeida, que propõe a redução da faixa em pelo menos 
50%, de modo uniforme para todo o país, “para tentar propiciar uma melhor 
organização e desenvolvimento local”. Para Marcondes Noronha, não há problemas 
na extensão da faixa, “não vejo por que mexer nisso agora”. Antes, “precisaria dar 
mais esclarecimentos sobre o que é essa faixa, principalmente para as autoridades”.

Lisa Mary quer saber o que significa estar dentro desses 150 km. Esclarecem a 
ela que a inserção garante aos municípios algumas condições especiais, compromissos 
especiais, regulação especial etc. A vice-cônsul argumenta que as cidades gêmeas 
seriam então as mais beneficiadas ou prejudicadas por essa inserção, pois lembra que 
“tecnicamente, inclusive, se você for a Bonfim não precisa de passaporte, mas se for 
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a Boa Vista, precisa”. Narda Gomes observa que tem que ser construído um marco 
regulatório para uma série de questões e salienta a importância de se atentar para as 
especificidades regionais. Em conclusão, Maila Villa Verde lembra que “a faixa de 
fronteira pode ter uma legislação diferente, que acaba atravancando algumas coisas 
e ao mesmo tempo facilitando outras”. Ela cita o exemplo da documentação para 
convênio, na qual o município que está na faixa de fronteira não precisa apresentar, 
mas encontra dificuldade quanto a apresentar garantia em algum banco que não 
seja brasileiro. “Às vezes os municípios veem apenas os entraves”.

Aproximando-se do foco temático do grupo, o ponto seguinte do debate 
recaiu sobre as cidades gêmeas. Tomou-se o caso da aglomeração transfronteiriça 
Bonfim (Roraima)-Lethem (Guiana), com elevada comutação diária. Em Bonfim, 
grande parte da população tem dupla nacionalidade, trabalha na Guiana (Raimundo 
Almeida). Lisa Mary destaca que o grande problema “é que ninguém quer se 
registrar no consulado com medo de perder os benefícios do Programa Bolsa 
Família”. Houve uma campanha no rádio avisando que não haveria consequência 
alguma se cadastrar, mas sem resultado. A vice-cônsul ressalta ainda a vantagem 
de morar em Lethem, “porque lá o guianense tem direito à terra, ou seja, ainda é 
melhor que o programa Minha Casa, Minha Vida”. “Então, eles moram na Guiana 
e recebem os benefícios no Brasil”. “O que falta nas cidades gêmeas é planejamento 
urbano integrado, um marco regulatório adequado e um sistema de governança 
interinstitucional”, assevera Narda Gomes. Ademais, a migração é desordenada e 
há ilicitudes de toda ordem, como tráfico, contrabando ou descaminho, completa.

No caso da cidade gêmea Bonfim-Lethem existe uma grande diferença em 
relação a outros arranjos transfronteiriços, particularmente do arco Sul, nos quais 
há uma certa continuidade de paisagem e uma mescla de idiomas. “É gritante você 
sair do Brasil e entrar em Lethem. Você tem certeza de que saiu do Brasil. Aqui, 
ao passar a ponte, muda completamente a paisagem. É muito marcada a diferença 
dos dois lados. Claro, uma coisa que é muito visual é a mudança de direção (do 
trânsito). A beleza daquela ponte que entra por baixo e sai por cima já na mão 
inglesa. É brasileira, foi feita pelo Brasil” (Lisa Mary). Ela enfatiza a dificuldade de 
“se virar” com o idioma, seja o inglês em Lethem ou Georgetown, seja o português, 
em Bonfim ou Boa Vista. Na Guiana se usa o inglês formal, britânico, mas ocorre 
uma influência muito grande de indianos, africanos e indígenas. “Então, essa mistura 
deu uma pronúncia completamente diferente”. Lisa Mary conta que morou quatro 
anos em Londres, usa o vocabulário dos ingleses e é entendida, mas muitas vezes 
não entende o que eles dizem. No comércio, apesar de ilegal, como é no Brasil, 
eles usam o preço nas duas moedas.

Em relação a cidades gêmeas do Amazonas, como as demais, elas compõem 
“uma área muito especial em função da circulação de pessoas, e que merece muita 
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atenção” (Marcondes Noronha). Em Tabatinga (Amazonas)-Letícia (Colômbia), 
Benjamin Constant (Amazonas)-Islândia (Peru), há grande circulação, e quando 
se atravessa a fronteira para a Colômbia ou o Peru se percebe certo rigor. “Eles têm 
controle, horário, e tem que ter cuidado lá, em função justamente de a região se 
tornar propícia a toda ação desvirtuada”.

Na contextualização atual, colocou-se foco nas oportunidades e dificuldades 
do morador da fronteira, particularmente das cidades gêmeas, assim como nos 
problemas gerais e setoriais de cada lado da fronteira. Narda Gomes disse que só se 
“enxerga o território como um sistema”, não “como algo que seja o meu e o seu”, 
como “um todo, de forma holística e integrada das pessoas no constante processo 
de ir e vir, no processo de interação”. Argumentaram, também, que muitas vezes 
o que é entendido como uma dificuldade pode significar uma oportunidade, e 
vice-versa. E isso se confirmou nos debates.

Sobre oportunidades, destacaram-se inicialmente o contato com outra 
cultura, com a língua estrangeira, com os serviços básicos e novas frentes de 
trabalho. De pronto, gerou-se uma polêmica, pois, no caso da fronteira com a 
Guiana, a oportunidade do idioma é de fato uma dificuldade, afirmou Lisa Mary, e 
o contra-argumento de Narda Gomes foi que “o contato com uma língua estrangeira 
não pode ser visto como um problema”, mas torna-se um problema devido à falta 
de uma política educacional do ponto de vista da integração. Raimundo Almeida 
afirmou que a dificuldade é grande, pois não há um idioma comum, como um 
similar do “portunhol”, e que o inglês deles é “quase um dialeto”. Lisa Mary 
explicou que não é um dialeto, mas a pronúncia, que deveria ser inglesa, já foi 
completamente distorcida pela influência do caribe. Existe o criolo, também falado 
pelos guianenses mais para o interior do país, pelas tribos.

Entre Bonfim e Lethem, a grande oportunidade é o ir e vir sem um controle. 
“Absolutamente espontâneo. Se você vai para Boa Vista ou para Georgetown e 
não fizer a saída ou entrada, respectivamente, do país, só mais adiante poderá ser 
fiscalizado, e aí é um risco seu”, disse Lisa Mary. Diariamente, as pessoas circulam 
dentro do horário (das 7h às 17h), sem algum tipo de controle, só o aduaneiro, a 
não ser de carro, que poderá ser fiscalizado. Um ponto crítico nessa liberalidade 
em Bonfim são as comunidades indígenas que ficam à margem do rio e, em 
determinadas épocas, cruzam a fronteira a pé, por vias que não passam pelo posto 
fronteiriço, e com isso “o descaminho é muito fácil, porque não há fiscalização 
na fronteira” (Raimundo Almeida). Lisa Mary acrescentou que não há vigilância 
de barcos, pois não é da alçada do pelotão local.

Raimundo Almeida prossegue, salientando que a faixa de fronteira é vista “como 
ponto de integração entre dois países, bem como de oportunidade de desenvolvimento 
para as comunidades envolvidas”. Existem as burocracias de um país para o outro, 
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mas “os moradores podem desenvolver atividades que contribuem tanto para o seu 
desenvolvimento como também o da comunidade”. Alessandra Araújo aponta as 
oportunidades de usufruir os serviços e os atendimentos, como serviços de saúde, 
e as oportunidades de emprego, que, de repente, não são oferecidos no país onde a 
pessoa vive. No caso de vantagens na saúde, como exemplo, na atenção primária, 
a Guiana garante consulta, medicamentos, orientações de tratamento e a data do 
retorno. “Só não vai mais bonfinense por causa do idioma” (Lisa Mary). Ao mesmo 
tempo, Lethem não tem emergência, atendimento cirúrgico e remete as pessoas a Boa 
Vista. “No final das contas, (...) um acaba utilizando os serviços do outro”. Também 
na educação, as escolas de Lethem aceitam brasileiros, e suas crianças estudam  
em creches em Bonfim. “Então, os gurizinhos aprendem o inglês e o português sem 
problema algum” (Raimundo Almeida).

As possibilidades de trabalho, mesmo sazonais na Guiana, empregam muitos 
brasileiros, porém sem as obrigações trabalhistas. O mesmo se dá no inverso, pois há 
muitas moças guianenses trabalhando como babás e domésticas do lado brasileiro, 
sem carteira assinada (Lisa Mary). No garimpo, as pessoas têm a oportunidade de 
trabalhar no país vizinho, mas não existe alguma legalidade. Alguns trabalhadores têm 
dupla nacionalidade e trabalham no comércio local informal (Raimundo Almeida).  
Ou seja, é grande a oportunidade, mas basicamente de acesso a um trabalho 
precarizado. Como oportunidade para o desenvolvimento da educação foram 
assinalados os cursos profissionalizantes e também de línguas, mas observou-se 
“falta de interesse dos moradores com a educação”, pois a evasão é muito grande 
(Raimundo Almeida).

Acerca das dificuldades foram apontados problemas, entraves, lacunas ligados 
à base produtiva (como a falta de identificação e diagnóstico das cadeias produtivas 
para alavancar o desenvolvimento da faixa de fronteira e falta de identificação de 
oportunidades de integração produtiva com outras regiões do Brasil e com os países 
vizinhos), falta de estruturação e qualificação de redes de APLs para o atendimento 
das demandas, falta de escolas binacionais nas cidades gêmeas, serviços deficientes, 
infraestrutura básica, ilicitudes e incipiente atuação do Estado nessas áreas.  
Sobre as escolas binacionais, Raimundo Almeida informa a existência de um projeto 
no Brasil para implementação de escolas de fronteira, inclusive pelo Instituto 
Federal, que prevê escola de fronteira em Bonfim e Pacaraima.

Entre as dificuldades vividas pelos moradores locais, a insegurança, o 
saneamento, a educação, o trabalho e a alimentação são as mais graves, mas não 
se descartam, no caso do Amazonas, o transporte, as comunicações e a internet. 
Em Lethem, cidade muito pobre, a alimentação é muito restrita, o que poderia ser 
superado “se tivesse uma fronteira agrícola, alguma coisa de produção que oferecesse 
melhores condições para eles viverem ali” (Raimundo Almeida). Alessandra Araújo 
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chama a atenção para a insegurança “por conta dessa fronteira de portas abertas, 
que acaba facilitando a entrada e saída de drogas e de outros produtos ilícitos, 
e principalmente de veículos roubados, carros e motos”. No caso do furto de 
motos, foi apontado que “falta uma diretriz específica das duas polícias para 
conversarem de forma mais integrada”, porque são motos brasileiras roubadas e 
levadas particularmente para a Guiana, onde não existe produção interna de veículos 
(Lisa Mary). Evidenciam a necessidade de medidas mais efetivas na segurança, pois 
“se você prender as pessoas que são responsáveis por esses descaminhos, que estão 
lá em cima, a coisa tomaria um outro rumo” (Raimundo Almeida). Lisa Mary diz 
que optou por morar em Bonfim por ter mais segurança que Lethem, onde “não 
tinha nem viatura policial no começo desse ano, só havia um triciclo. Então, você 
chama a polícia e a polícia não atende, porque não tem como chegar a sua casa”. 
Conclui informando que, em Bonfim, “a rua principal é toda iluminada, os lugares 
são iluminados”, enquanto em Lethem, “à noite, é terra de ninguém”, ademais “lá 
tem problema grave com prostituição e tráfico de drogas”.

No caso da saúde, em Bonfim a saúde primária é mais precária que em 
Lethem, e em casos emergenciais e cirurgias, é Boa Vista que atende aos cidadãos 
da Guiana, pois é muito mais perto que Georgetown (Lisa Mary). Com a crise da 
Venezuela, esse atendimento ficou ainda mais pesado para a capital, pois gera um 
custo sobre o governo de Roraima. Na fronteira do Amazonas, o serviço de saúde 
tem que ser reforçado do lado brasileiro para atender moradores dos países vizinhos. 
“As mulheres vêm ter os filhos aqui no Brasil, as campanhas de vacinação têm que 
atingir eles também”, ou seja, os recursos e os orçamentos têm que ser redobrados 
(Marcondes Noronha). É preciso reforçar “o planejamento dessas áreas urbanas de 
fronteira”, sem perder de vista as demandas dos países vizinhos.

O saneamento também é muito precário em Lethem. Em Bonfim, também 
há limitações, pois, mesmo já existindo uma parte da cidade coberta por serviços 
de saneamento, “acaba-se jogando tudo no rio, então não funciona” e “a parte 
ambiental é muito complicada ali” (Raimundo Almeida). Em Letícia (Colômbia), os 
rejeitos são despejados no rio, e em Tabatinga tem que se “dar um jeito” (Marcondes 
Noronha). Esse problema, no caso de Benjamin Constant, no Amazonas, e Islândia, 
no Peru, foi “até matéria da grande mídia televisiva”. “Às vezes, mesmo o lixo 
hospitalar é jogado no rio, e nós temos que dar o nosso jeito, pois eles não têm 
muito cuidado por lá”.

Na educação, repetem-se alguns problemas. “Essa coisa de sobrecarregar o 
sistema de saúde ocorre também na educação”, afirma Lisa Mary, e avalia que “em 
Lethem eles são muito mais fechados”, porém a escola “efetivamente matricula 
alunos guianenses sem documentação brasileira, por uma questão de não deixar 
de dar a educação para uma criança”. O professor Raimundo Almeida aponta 
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que um dos entraves na educação é atender à população ou realizar atividades 
nos dois lados da fronteira, pois o veículo oficial brasileiro não pode entrar na 
Guiana,8 mesmo tendo a placa do governo federal. São entraves que impedem o 
desenvolvimento de alguns trabalhos. A vice-cônsul informa que falta apenas um 
acordo de transporte com o governo guianense.

Um problema muito particular do arco Norte são as comunidades indígenas, 
como adverte Raimundo Almeida (IFRR). “Nós temos um problema seríssimo 
em Pacaraima, pois o município, a vila, a comunidade, fica dentro de uma terra 
indígena, e é uma briga tremenda para deixar isolada, afastada dali”. Bonfim não 
tem esse problema, mas o entorno todo é terra indígena.

Outro problema particular levantado pelos participantes foi a falta de controle 
sobre os produtos comercializados na fronteira. No caso do comércio de Lethem, a 
vice-cônsul atenta para o tamanho das lojas (grandes galpões), oferecendo produtos 
falsificados, de baixa qualidade. É comum a compra de contêineres fechados, “aí 
é uma surpresa o que chega aqui, nem eles sabem o que vão vender. É o refugo 
da China”. Ela diz que “não que o produto chinês seja ruim”, mas a ausência de 
escolha faz com que se comprometa a qualidade do que é oferecido no comércio. 
Comenta, ainda, que o movimento de consumo em Lethem é aquém da quantidade 
de lojas e do volume de mercadorias, até porque a população local não tem um 
poder de consumo muito alto, “as crianças não têm nem sapato para ir para escola, 
é muito triste”. Supõe-se que 80% do produto “passem pelo rio, é descaminho”. 
E mesmo com a crise nos dois países, “o descaminho já estava acontecendo, a 
cidade cresceu no comércio por descaminho”. E tem ainda o risco da validade 
de certos produtos. Preocupação que também atinge a fronteira amazônica, não 
só pela oferta do “refugo”, como também na busca de mercadorias mais baratas, 
particularmente alimentos. Observa-se que “há um pouco de cumplicidade em 
relação a isso” (Marcondes Noronha). No caso do Amazonas, o abastecimento 
encontra dificuldades, por exemplo, para chegar a Tabatinga. “O pessoal acaba 
comprando coisas (queijo, leite, cocada) ali do outro lado, no Peru, que nem sempre 
sabe a procedência, não tem certificação”. Falta vigilância sanitária.

Na sequência, o debate incidiu sobre uma breve avaliação das políticas públicas 
para a fronteira, da atuação dos governos e da participação de empresas e da sociedade 
em sua implementação. Muitos dos presentes manifestaram desconhecer políticas 
específicas e seus resultados e se justificaram citando a falta de informações abertas e 
claras sobre as políticas e avaliações de sua eficiência, eficácia e efetividade. Mesmo 
assim, foram apontadas as políticas de fiscalização e segurança, e questionado seu 

8. Esta é uma prática na fronteira oeste brasileira: veículos oficiais federais não podem entrar em outro país, mesmo 
devidamente identificados. Isso foi observado, também, na fronteira com a Venezuela (Pacaraima/Santa Elena de Uairén) 
e na fronteira com a Bolívia (Corumbá/Puerto Quijarro, Puerto Suárez).
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bom funcionamento. Algumas ações em segurança e o aumento do comércio local 
levaram a “uma pequena melhoria na qualidade de vida da população”, além disso, 
“de uns cinco anos para cá, se observou em Lethem um aumento muito grande do 
comércio local. E com isso se observa também que as pessoas que vivem em Bonfim e 
em Lethem conseguiram ter uma melhora na qualidade de vida” (Raimundo Almeida).

No caso do Amazonas, o estado tem recebido muita atenção do MD, do 
Ministério da Justiça (MJ), particularmente durante a atuação mais efetiva da 
CDIF. Em educação, houve investimentos, como no Instituto Federal do Amazonas 
(Ifam), em Tabatinga. “Houve um aporte significativo na área de segurança, houve 
maior formação na área de educação profissional, não só um aporte federal, mas 
também do estado, com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), 
em Tabatinga”, que oferece cursos de português e espanhol (Marcondes Noronha). 
Houve redução de índices de criminalidade, maior formação profissional e apoio 
ao empreendedorismo, principalmente com relação aos APLs do Alto Solimões, 
em piscicultura (o pescado é muito consumido no estado). Na segurança, foram 
feitos aportes em equipamentos, em comunicação, e foi efetivo o próprio Programa 
Calha Norte,9 “não vou dizer que solucionaram os problemas, mas eles têm dado 
atenção” (Marcondes Noronha). O grupo conclui que não há uma ação homogênea 
do Estado brasileiro, na atenção aos problemas da fronteira.

Em relação a uma atuação com ênfase na segurança, os participantes 
informaram a aprovação do Decreto no 8.903, de 16 de novembro de 2016, do 
MJ, que institui o programa de proteção integrada de fronteira e organiza a atuação 
das unidades da administração pública federal para sua execução (Narda Gomes). 
Mas criticaram o fato de ele ser centrado em prevenção, controle, fiscalização, 
repressão de delitos, ou seja, “é só mais um aporte de segurança” (Maila Villa Verde). 
Maila acrescentou que o MI, “que é o ministério que tem a função de cuidar da 
faixa de fronteira”, está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 
para a criação de uma política mais abrangente. “Além de tudo, dentro do Plano 
Plurianual (PPA) 2012-2015 não tinha nada, nenhum programa específico para 
a faixa de fronteira. Não existia a alocação de recurso obrigatória para a faixa de 
fronteira”. Agora há “um programa, uma ação, que é para infraestrutura econômica 
e social para a faixa de fronteira”.

Sobre a participação de empresa privada e entidade civil na ação pública, 
foi dado destaque à Câmara do Comércio, que tem colaborado com o consulado 
do Brasil na Guiana para solucionar problemas do dia a dia, com infraestrutura, 
secretária etc. Foi muito colaborativa na ajuda para resolver problemas junto à RFB 

9. Criado em 1985 pelo governo federal com o objetivo principal da manutenção da soberania da Amazônia, contribuindo 
com a promoção de seu desenvolvimento ordenado e sustentável. Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/programas-
sociais/programa-calha-norte>. Acesso em: 28 ago. 2017.
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quanto à autorização temporária para entrada de veículos guianenses, de Lethem, 
no Brasil. A Câmara do Comércio, o consulado e a RFB, juntos, chegaram a um 
acordo que permitiu que a própria Câmara, já que a prefeitura não tinha condições 
para tal, emitisse essas autorizações aos legítimos residentes que tinham carros 
guianenses, em declaração assinada pelas três partes. “Uma solução interna com a 
participação de uma entidade civil”, completou Lisa Mary. No Amazonas, existe 
um programa do Ministério das Relações Exteriores (MRE) que apoia comissões 
de vizinhança com a Colômbia e com o Peru, e elas realizam reuniões anuais, 
além de intercâmbios entre a Câmara do Comércio da Colômbia e a Suframa.  
É grande o interesse no sistema da Zona Franca de Manaus (em Letícia não há 
zona franca), e também a intenção do governo colombiano em estar mais presente 
e desburocratizar o setor produtivo (Marcondes Noronha).

Como sugestões e desafios à ação pública nas fronteiras, além da solução ou 
mitigação dos problemas apontados, “com o estudo efetivo de um zoneamento ecológico 
e econômico da área da faixa de fronteira, efetivação de consórcios intermunicipais, para 
mitigar a questão da inexistência/fragilidade/lacunas” (Narda Gomes), retomou-se a 
necessidade da definição do marco regulatório, da criação de um sistema de governança 
transfronteiriça e do estabelecimento de efetiva parceria público-privada. Outro desafio 
é o desenvolvimento dos arranjos produtivos que contemplem a inclusão produtiva, 
como o programa Rotas de Integração (Marcondes Noronha).

O grupo avalia que a atuação dos governos diante desses desafios vem se dando 
“de forma esparsa, fragmentada e isolada” (Narda Gomes), com “descontinuidade de 
ações, sem muito aporte de recursos para um planejamento maior, principalmente 
para a ação local” (Marcondes Noronha) e que “as coisas não caminham mais por 
falta da comunicação” (Lisa Mary). As autoridades desconhecem seus pares do 
outro lado da fronteira, salvo os professores, que fazem algum intercâmbio, e os 
prefeitos. “Juiz, delegado, todos... eu introduzi, eu fiz a recepção de 7 de setembro 
e trouxe todas as autoridades do Brasil e as fiz se conhecerem nesse momento. 
Ainda assim, é muito limitado, porque eles se conhecem sem um falar a língua 
do outro. Mas essa é a realidade. Talvez nas outras fronteiras, o espanhol facilite, 
mas isso não acontece na Guiana” (Lisa Mary). Uma ideia apresentada foi a de se 
fazer um rodízio dos servidores e diplomatas que estão nas sedes das instituições 
em Brasília, para que venham para as fronteiras. “A estrutura já existe, nós temos 
os consulados” e deveria, “duas ou três vezes ao ano, haver um trabalho direto, 
uma imersão dos órgãos” no cotidiano das fronteiras (Lisa Mary). “Como fazem 
os grandes empresários, que vão para o chão da fábrica”, finaliza Narda Gomes.

Um grande desafio do grupo e da oficina de trabalho “é que isso saia do 
papel” (Raimundo Almeida). Ele cita como exemplo o zoneamento ecológico 
econômico que está sendo trabalhado há vinte anos no estado de Roraima sem 
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que se veja resultado algum. “A gente acha que as políticas públicas vão sair do 
papel, mas continua a mesmice”, conclui, salientando que a atuação do governo 
diante desses desafios mostra “falta de vontade de colocar em prática o que deveria 
ser feito”. Para concluir, Alessandra de Araújo sugere que “seria melhor estruturar 
a faixa de fronteira com energia de qualidade, construir ou reformar estradas e 
rodovias, principalmente as das regiões de difícil acesso, estimular a agricultura 
ou qualquer outra área que seja mais propícia para a região e moradores, com o 
intuito de aumentar a geração de renda das famílias”.

Como última etapa das atividades em grupo, foram debatidas as recomendações, 
que constarão do relatório a ser apresentado pela relatora na sessão plenária. Alguns 
pontos mereceram destaque. Caso das soluções de baixo custo, muitas vezes 
esquecidas e de grande valor para a solução de problemas locais. A vice-cônsul relata 
a demanda de um projeto que contemplasse a necessidade de despachante aduaneiro 
em Bonfim para facilitar os trâmites de comércio. Alunos de comércio exterior do 
IFRR, em uma atividade sobre miniempresas imaginárias, propuseram que uma 
das miniempresas fosse o escritório de despachante em Bonfim. Então, fizeram, 
sem custo, o projeto de um escritório com uma estrutura mínima: internet, uma 
sala, uma ou duas pessoas, “enfim, o começo de uma experiência”. Os participantes 
desdobraram do exemplo a importância das incubadoras de projetos, incubadoras 
de empresas, incubadoras de tecnologia (Raimundo Almeida e Narda Gomes).

Associado também à ideia, Marcondes Noronha salientou a necessidade do 
incentivo ao empreendedorismo para gerar oportunidade de renda e como alternativa 
eficaz para a retirada de jovens dos caminhos do tráfico de drogas. “São toneladas 
e mais toneladas, PF, Exército, Marinha, todos envolvidos, trabalhando nessa área. 
É uma rota voltada ao mercado americano. Mas se pode vencer, superar, com 
educação, saúde, trabalho”. O intercâmbio de produtos também foi objeto de debates, 
o equilíbrio entre as compras de produtos, a complementaridade das produções, em 
um trabalho que exige articulação e que envolve o MI e o MRE, além do MDIC.

A vice-cônsul do Brasil em Lethem fez uma observação: “faz parte de sua 
missão, especialmente a fronteira norte, porque a fronteira sul tem um conjunto de 
relações comerciais que já demandam atenção”. Da mesma forma, mostrou como os 
serviços consulares nas fronteiras são poucos – certidão de nascimento e de morte, 
quando se morre no país vizinho. A sua presença, porém, é necessária justamente 
pela quantidade de brasileiros interagindo com o outro país. Ela avalia que uma 
grande dificuldade vem do fato de que Lethem passou a ser “cidade” em abril de 
2016, e até então nada era processado lá e sim em Georgetown, dificultando inclusive 
o caso das motos roubadas. Ao contrário de Bonfim, que é autônoma na maioria 
de suas ações e não precisa remeter nada a Boa Vista. São difíceis as relações entre 
as autoridades, o que se resolveria com um acordo do governo federal entre países.
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Maila Villa Verde trouxe sua preocupação com o caso dos free shops. Ela disse 
que, depois que o MI lançou a regulamentação das cidades gêmeas, muitos 
municípios se candidataram a se tornarem cidade gêmea. O reconhecimento 
nessa categoria traz benefícios, como a lei que permite a instalação de free shops. 
“A minha preocupação com esse boom de free shops é a tentativa de se parar de 
produzir e só ser um meio; está se tirando, está se minando a economia local. 
Eu fico pensando nos efeitos futuros”. Maila sugere que a implantação desses 
free shops requeira um estudo prévio, para que não traga “mais problemas do que 
soluções”. Lisa Mary lembra que esse comércio atrai um público de menor poder 
aquisitivo, para um consumo de menor qualidade e com desdobramentos também 
sem grande relevância no comércio local.

No encerramento, a coordenadora ressaltou a importância do debate regional, 
para captar exemplos, dados e ativar reflexões que passam de forma genérica 
nos debates nacionais. Os participantes, também, assinalam a necessidade dessa 
interlocução local para que não se institucionalize “um profundo conhecedor da 
Amazônia a distância, ou então um amazonólogo de gabinete” (Narda Gomes).

RELATÓRIO APROVADO PELO GRUPO B

1) Contextualização

Quanto às dificuldades e aos principais problemas gerais e setoriais 
do lado brasileiro e do outro lado da fronteira, com rebatimento na 
vida da população e no desenvolvimento local e binacional, foram 
observados problemas da base produtiva não consolidada (APLs não 
identificados), oferta de serviços incipientes e de baixa qualidade, escassez 
em infraestrutura e gestão inadequada, insegurança, ilicitudes, fragilidade 
da atuação do Estado nessa área, conforme se detalha:

• Falta integração produtiva, redes de APLs para atender às demandas, 
escolas binacionais nas cidades gêmeas (há projeto de escola de fronteira em 
Bonfim e em Pacaraima), problemas de idioma ao se cruzar a fronteira.

• Incipiente geração de emprego e renda.

• Trabalho informal e garimpo ilegal (representam estratégias 
de sobrevivência, mas criam os problemas da ilegalidade, 
informalidade, clandestinidade).

• Abastecimento e alimentação: necessidade de produção de alimentos 
na área de fronteira; compra de produtos do lado de lá sem certificação.

• Baixo intercâmbio comercial.
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• Saneamento deficitário e por vezes inexistente, particularmente 
em Lethem (Guiana), Letícia (Colômbia), Islândia (Peru), com 
despejos de rejeitos nos rios, lixões a céu aberto e, como resultado, 
sobrecarregam hospitais do Brasil, respectivamente, Bonfim e Boa 
Vista, e Tabatinga e Benjamin Constant.

• Oferta restrita e de baixa capilaridade na área da educação. Por exemplo: 
faltam escolas binacionais e cursos de língua estrangeira, sendo o idioma 
um grave problema de comunicação e interação; ausência de ensino 
técnico-profissionalizante, de comercio exterior etc., e nível superior.

• Falta de oportunidade em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

• Carência e sobrecarga de serviços de saúde (falta de hospitais 
e de especialista); saúde primária precária; problemas com oferta 
de serviços de saúde nas cidades gêmeas.

• Situação política/econômica/social na Venezuela com forte rebatimento 
nas cidades de Roraima (Pacaraima e Boa Vista), acarretando diversos 
e graves problemas (sobrecarga no sistema de saúde, desabastecimento, 
prostituição, furtos, mendicância.

• Migração desordenada.

• Entraves de entrada de veículos oficiais na área fronteiriça, 
enquanto índios e produtores cruzam a fronteira em vários lugares 
sem restrições.

• Insegurança por conta das portas abertas da fronteira, ilicitudes, 
descaminho de mercadorias, problema de furto de veículos roubados 
(motos), falta de diálogo entre as polícias.

• Fragilidade nos canais de comunicação (instabilidade na conexão 
de internet) e falta de articulação entre as partes.

• Ausência de planos estaduais de desenvolvimento e integração fronteiriça.

• Falta de planejamento integrado das áreas urbanas nas cidades gêmeas, 
bem como de regulação urbanística e de sistema de governança.

• Atuação do Estado não homogênea, sendo mais efetiva em algumas 
Unidades da Federação (UFs); e incipiente ação dos estados binacionais.

• Oscilações políticas, de recursos etc., acarretando descontinuidade, 
sobreposição de ações e perda da memória institucional.

• Pequeno aporte de recursos para resolver e/ou amenizar o número 
de situações conflitantes e diversas.
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• Necessidade de criar a identidade fronteiriça, visando facilitar a circulação 
de pessoas, a realização de negócios e o desenvolvimento de atividades.

• Ausência do tema fronteiras na agenda pública, na ordem do dia, e 
falta de comunicação entre agentes.

2) Oportunidades

• Contato com o exterior permite a assimilação de um segundo idioma 
(no debate se mostrou que essa também é uma dificuldade).

• A facilidade do ir e vir, em algumas cidades, sem algum pedido de 
documentação, o que garante a interação entre os moradores 
de ambos os lados (mas também causa dificuldade, pois abre espaço a 
todo tipo de ilicitudes). Nas cidades gêmeas do Amazonas a fronteira 
tem controle, horários etc.

• A faixa de fronteira como ponto de reintegração e de oportunidades de 
desenvolvimento das comunidades envolvidas; oportunidades 
do entorno.

• Empreendedorismo, possibilidade de gerar oportunidades de trabalho e 
renda, que ajudam a evitar a entrada no tráfico (particularmente jovens).

• Área muito especial em função da circulação de pessoas, mas requer 
atenção maior.

• Quanto à adequação da largura de 150 km de faixa de fronteira na 
região Amazônica, o grupo apresentou visões controversas.

• O limite territorial deve ser revisto para a Amazônia, para que não 
abranja estados inteiros como o Acre e Roraima.

• O limite deveria ser reduzido em 50% em toda a extensão da faixa 
de fronteira.

• Permanecer em 150 km.

3) Ação pública

• Sobre políticas públicas implementadas na faixa de fronteira, o grupo 
manifestou desconhecimento, a não ser de políticas de segurança, o 
Programa Calha Norte, a ação do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan); e na educação destacou o IFRR, que tem 
oportunizado a entrada de estrangeiros (em regime de alternância), 
mas precisa ser melhor regulamentada.

• Sobre os resultados dessas políticas, os participantes não têm 
conhecimento de impactos efetivos, devido à falta de uma avaliação 
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periódica com indicadores de resultados, ou mesmo que elas existam, 
por conta da falta de divulgação, o que acarreta descontroles, como a 
precariedade na política de controle de mercadorias, a dificuldade de 
quantificar melhorias no comércio local. Em oposição, outro exemplo 
seria o estado do Amazonas, que se tem conhecimento de que houve 
aporte na área de segurança, educação profissional. No entanto, 
também não se tem medido os resultados a partir desses aportes.

• Destacam-se: melhorias com o aumento do comércio local na 
fronteira com a Guiana (mesmo considerando as mercadorias como 
um “refugo” da China), refletindo na qualidade de vida das pessoas 
de Bonfim e Lethem. Mas observou-se que a crise já se manifesta.

• No Amazonas houve significativo aporte na área de segurança, 
educação profissional, idiomas nos institutos federais da faixa de 
fronteira, com redução do índice de criminalidade. Houve, também, 
apoio ao empreendedorismo no Alto Solimões, referente aos APLs.

4) Desafios

• Além da mitigação dos problemas, é necessária a definição de marco 
regulatório e de sistema de gestão transfronteiriça, a realização de 
Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) da faixa de fronteira 
e de formação e/ou fortalecimento de consórcios intermunicipais.

• Devido à ausência ou incipiente diálogo para o estabelecimento de 
parcerias, intercâmbios e disseminação de informações, dado o frágil 
processo de governança interfederativo e transfronteiriço, deve-se garantir 
maior articulação e comunicação entre os poderes. A barreira do idioma, 
particularmente na interação Brasil e Guiana, aumenta esse desafio.

• Outro desafio é o de melhor estruturar a faixa de fronteira com 
infraestrutura, rodovias, agricultura, geração de renda e alimentos 
para as famílias. Uma alternativa são os arranjos produtivos e a 
inclusão produtiva (rotas de integração).

• Segurança é, também, um desafio seríssimo. Porém, o mais importante 
é que as políticas públicas saiam do papel para que consigam mudar 
a realidade da faixa de fronteira. Trazer os técnicos do governo para 
passar uns dias na região, visando conhecer os problemas da fronteira, 
seria um bom exercício, como recomenda o grupo.

• Os governos têm atuado de forma esparsa, isolada e descontínua 
diante desses desafios, com incipiente interação política e com falta de 
sinergia entre as próprias políticas. É frágil o processo de governança 
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interfederativa e transfronteiriça, além de que é pequeno o aporte 
de recursos com políticas de longo prazo, visão de Estado.

• Quanto à participação de empresas privadas e entidades civis, há 
grande interesse dos particulares na questão de mercado, com 
existência de comissões de vizinhança entre países. Persiste, porém, 
a necessidade de desburocratizar relações com empresas privadas. 
A Câmara de Comércio vem colaborando com o consulado em Lethem.

5) Recomendações

• Reproduzir experiências como o MAP; a experiência de gestão urbana de 
Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, Barracão, no Paraná, e Bernardo 
de Irigoyen (Argentina); o modelo de gestão integrada de Quebrada 
de Santo Antonio, em Letícia (Colômbia)/Tabatinga (Amazonas); as 
escolas binacionais (profissionalizantes), bilíngues (educação básica).

• Construir um sistema de governança transfronteiriça (com 
participação do setor público, privado, sociedade civil, setor 
produtivo), como os consórcios municipais transfronteiriços, 
ativando e fortalecendo, com transparência e participação, as 
instituições existentes, sem desconsiderar a retomada e atualização 
da estrutura já montada, tais como: CDIF, Fórum Nacional de 
Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais, 
Fórum de Governadores da Amazônia Legal, Fórum de Relações 
Internacionais (Itamaraty), Comissões de Vizinhança (âmbito 
binacional) e Mercosul. Em todos os casos, institucionalizar essas 
relações, com transparência e participação efetiva.

• Elaboração e execução de ações a partir de planejamentos estratégicos 
integrados, resultando na implantação de um sistema de planejamento 
urbano integrado nas cidades da faixa de fronteira, com a participação 
do Estado e de consórcios municipais (cidades gêmeas).

• Elaboração e implantação de projetos de saneamento básico, resíduos 
sólidos e drenagem urbana.

• Construção de carteira de projetos de infraestrutura regionalmente 
estratégicos, articulados aos projetos previstos no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) ou pelos estados.

• Maior atenção para temas sociais e de meio ambiente, como: educação 
e formação profissional, campanhas de saúde abrangentes (DST, Aids, 
vacinação, amamentação), desmatamento, queimadas.
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• Aperfeiçoar os mecanismos relativos às fontes de financiamento para 
o desenvolvimento da faixa de fronteira; programa de consolidação 
de redes de estudos aplicados ao desenvolvimento e integração da 
faixa de fronteira, consorciadas a incubadoras de empresas, institutos 
de educação e formação profissional e tecnológica.

• Mover gestão dos estados sobre parlamentares das regiões fronteiriças para 
que dirijam emendas específicas e qualificadas para a faixa de fronteira.

• Criar plataforma no site do MI ou no do Ipea, com as perguntas 
trabalhadas nos eventos pelos grupos temáticos, para que os atores que 
não puderam estar presentes possam se manifestar, validando ainda 
mais esse rico estudo, bem como, com entrada para proposições, 
relatos de experiências, acesso a arquivos, além de resgatar as propostas 
validadas em eventos anteriores.

GRUPO C: DEFESA DO TERRITÓRIO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS POVOS

Coordenadora: Maria Nunes (Ipea)

Facilitadora: Paula Moreira (Ipea)

Relator: Fransllyn do Nascimento (Sebrae/RR)

Participantes:

1. Alessandra Rufino - UFRR

2. Alexandre Cunha - Ipea

3. Francisco Santos - Seplan/RR

4. Fransllyn do Nascimento - Sebrae/RR

5. Joaquim Parimé - Ibama

6. Morganna de Oliveira - MI

7. Rebeca Steiman - UFRJ
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Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Temas que orientaram os apontamentos individuais, os debates no grupo de 
trabalho e a elaboração do relatório a ser apresentado na plenária:

• Ambiental (unidades de conservação, recursos minerais, biodiversidade).

• Povos amazônicos (nações indígenas, ribeirinhos, assentados, quilombolas).

• Migrações (impactos das migrações, estratégias de acolhimento ao 
imigrante, orientação ao emigrante).

• Segurança (ilícitos ambientais, mineração irregular, tráfico de drogas, 
armas e pessoas).

• Regulação e mecanismos institucionais interfederativos de gestão.

Reunidos na sala reservada, a organização do grupo se fez mediante a disposição 
de todos os participantes. A coordenadora iniciou, então, a descrição das atividades 
que seriam realizadas e solicitou que cada um fizesse uma pequena apresentação 
de si, informando, principalmente, nome, instituição de origem e localidade, se 
era de Boa Vista ou de outro estado do arco Norte.

Após as apresentações, conforme instruções da coordenadora seguiu-se 
o primeiro momento dos trabalhos, de reflexão individual sobre as questões 
norteadoras sugeridas pela equipe de pesquisa e a realização de pontuação e 
apontamentos para os debates.
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APONTAMENTOS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES

Alessandra Rufino (professora da UFRR)

1) Contextualização

• A fronteira representa um limite entre dois territórios. É pensada 
na perspectiva de faixa ou zona devido às particularidades de cada 
região. Do ponto de vista sociológico e antropológico, é um lugar 
marcado por diferenças, conflitos e ao mesmo tempo por integrações 
econômica, política, social e cultural. No que diz respeito à ação social 
do morador da fronteira, marcada por dificuldades e oportunidades, 
destaco que é bastante comum, dependendo da região, o isolamento 
de cidades de maiores portes.

• O isolamento dificulta o acesso à educação e à saúde de qualidade, 
por exemplo. No entanto, proporciona estratégias de integração entre 
os Estados-nação que compõem a fronteira. Podemos tomar como 
referência a situação dos municípios de Gran Sabana (Venezuela) 
e Pacaraima (Brasil), que, apesar de estarem distantes das capitais 
dos dois países, criam eventos responsáveis em aproximar as duas 
realidades fronteiriças.

• Em relação à adequação da largura da faixa de fronteira, levando 
em consideração a vasta extensão territorial da Amazônia, 150 km 
não é uma largura suficiente. No entanto, para o Estado brasileiro 
manter o controle dessa faixa o tamanho torna-se adequado.

• Ao tomarmos como referência do debate dos problemas presentes 
na faixa de fronteira, a maior preocupação em ambos os lados é a 
manutenção do controle e fiscalização das pessoas e dos produtos que 
circulam constantemente na região, sobretudo ações relacionadas à 
prática do descaminho. Em algumas situações, a língua também se 
torna uma barreira entre os atores fronteiriços, o que implica a não 
aceitação do outro e disputas ideológicas e sociais.

2) Ação pública

• As políticas de que tenho conhecimento na faixa de fronteira 
são aquelas associadas à integração econômica e política entre os 
dois países. O que vejo nesse cenário é uma ausência de políticas 
públicas, em especial políticas voltadas para os atores fronteiriços, 
especificamente os migrantes.
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3) Desafios e recomendações

• O diálogo entre estados e atores fronteiriços deve ser mais estreito, 
tendo em vista a valorização do cidadão a partir das garantias dos 
direitos e da consciência dos deveres.

Alexandre Cunha (técnico de planejamento e pesquisa do Ipea)

1) Contextualização

• O conceito de faixa de fronteira foi construído no Brasil em torno 
de uma lógica exclusivamente militar: 150 km é o raio máximo no 
qual um invasor pode operar a partir de sua base logística nacional. É 
uma extensão de terra que se considera “perdida” de antemão, frente 
ao invasor externo, na qual não deveria haver estruturas críticas ou 
essenciais para que o país pudesse organizar a reconquista de seu 
território. Trata-se, portanto, de uma área na qual se deve restringir 
investimentos, impor obstáculos logísticos, desestimular a presença 
de elementos estrangeiros (ativos ou pessoas) etc.

• Assim, o conceito de faixa de fronteira é construído em favor do país 
e em prejuízo da fronteira, e o Brasil foi extremamente bem-sucedido 
em sua política deliberada de deprimir o dinamismo dessa região. 
Muito mais do que questionar o raio da faixa de fronteira, o 
importante seria repensar o significado desse conceito e o sentido 
das restrições que dele derivam.

• Muito mais do que o espaço da divisão, pressuposto no conceito de 
faixa de fronteira, precisamos avançar na compreensão da fronteira 
como espaço de união, ou encontro, entre o país e seus vizinhos. 
A partir dessa concepção, podem-se perceber oportunidades 
que derivam da peculiar condição de proximidade com um país 
estrangeiro, no sentido da formação de APLs, estruturação de serviços 
públicos, formação de capital humano e construção de estratégias 
de segurança comuns.

• Os principais problemas gerais do lado brasileiro estão vinculados 
a depressão econômica, ausência de serviços e infraestruturas 
e presença do Estado focada na ocupação e administração do 
território, em detrimento do desenvolvimento econômico e 
social. Mesmo assim, a ocupação e a administração do território 
encontram-se cada vez mais depositadas nas mãos das Forças 
Armadas, na medida em que as grandes corporações do serviço 
público civil (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita 
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Federal do Brasil, Mapa, Anvisa, etc.) impõem imensa resistência 
ao adequado equipamento das estruturas de controle que lhe 
competem, em especial no provimento de recursos humanos para 
essas localidades.

• Além disso, o caráter restritivo da faixa de fronteira reduz muito a 
margem de manobra de estados e municípios, fazendo com que essa 
região se encontre praticamente na condição de território federal. 
Entretanto, essa situação de dependência em relação à União não 
se traduz em termos de políticas públicas federais que priorizem 
o território tutelado, conduzindo-o a uma situação de abandono. 
A política federal para a fronteira, embora adote o discurso do 
desenvolvimento integrado com respeito à realidade local e regional, 
cada vez mais se volta para uma visão negativa da fronteira, como 
espaço do ilegal ou do irregular, propondo-se cada vez mais controle. 
O recente decreto sobre a política nacional de fronteiras espelha 
essa compreensão.

2) Ação pública

• Logo, as principais políticas públicas para a fronteira acabam 
revestindo-se de caráter militar ou paramilitar, exemplificadas pela 
implementação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira 
(Sisfron) ou por operações especiais, tais como Ágata, Sentinela 
etc. Se há avanços em termos de segurança e defesa, em especial na 
região Amazônica, essas políticas não apenas deixam de enfrentar 
os principais desafios socioeconômicos ou ambientais da fronteira 
como muitas vezes criminalizam o modo de vida das populações 
locais, vitimando-as novamente.

• Além disso, o foco das operações de segurança encontra-se 
concentrado em torno das questões, reais ou mitológicas, impostas 
a partir dos grandes centros urbanos do país, tais como o tráfico de 
armas ou drogas. Portanto, não há uma preocupação efetiva em prover 
segurança às comunidades locais, ou a enfrentar grandes questões de 
criminalidade transnacional por parte do Estado. Um exemplo é a 
existência de trabalho clandestino, de baixa remuneração em setores 
da indústria, particularmente na região Sudeste.

3) Desafios

• O grande desafio do arco Norte é o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável, aproveitando a especial relação e integração com os 
países vizinhos. Por esse ponto de vista, a segurança, em especial a 
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segurança local, é muito importante, mas é instrumental e não deveria 
constituir um fim em si mesmo ou em favor do restante do país, 
sempre privilegiado em relação à fronteira. A mesma lógica, ainda que 
com diferentes estratégias e táticas, deveria valer para os demais arcos.

Francisco Santos (Seplan/RR)

1) Contextualização

• Visão da fronteira como estratégica, porém, vulnerável diante da 
ausência de monitoramento e controle estatais. Sua maior dificuldade 
é o descontrole na entrada e saída de pessoas, drogas, armas, 
ausência de parcerias bilaterais. Suas maiores oportunidades estão 
nas interações com outros povos e culturas, construções de parcerias 
para o desenvolvimento de políticas e ações estratégicas de controle, 
ensino, pesquisa etc.

• Considero adequada a largura da faixa de fronteira em 150 km, 
para garantir a conservação dos recursos naturais, além dos aspectos 
culturais de povos e comunidades tradicionais na Amazônia. No 
entanto, é preciso maior presença estatal nessas áreas.

• Os principais problemas, do lado brasileiro, são: a vulnerabilidade 
do Estado quanto ao monitoramento e controle, e a presença dos 
órgãos de fiscalização de forma intensiva. As cidades fronteiriças, 
tanto do lado brasileiro quanto dos países vizinhos, carecem de um 
olhar estatal com maior responsabilidade.

2)  Ação pública

• Resido há quatro anos em Roraima e não conheço nenhuma política 
específica para a área de fronteira, exceto no setor da agropecuária, 
mas ainda incipiente.

3) Desafios

• Políticas públicas de controle e fiscalização efetiva, fiscais de pesquisa, 
ensino e desenvolvimento para desenvolver as cidades fronteiriças.

• Os governos têm desenvolvido uma ação desatualizada, a exemplo 
dos problemas com pressão da agropecuária, tráfico de pessoas, 
grampo ilegal, tráfico de drogas e de armas, queimadas intensas, 
contaminação hidrográfica etc.

• Sobre participação de empresas privadas e entidades civis na resolução 
dos desafios, não conheço, mas seria uma excelente estratégia, assim 
como a articulação de recursos externos, considerando as áreas de 
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fronteira, a Amazônia, culturas, povos, biodiversidade etc., como 
questões estratégicas.

4) Recomendações

• Sugiro a implementação de políticas de: valorização dos pequenos 
produtores, práticas sustentáveis, e valorização dos recursos ambientais 
e aspectos culturais como oportunidade e não como entrave (banco 
genético, água, biodiversidade etc.).

• A atuação das esferas de governo deve se dar em ação conjunta, não 
em separado, evitando desperdícios de tempo e recursos.

• O governo local pode ser mais atuante, a começar mudando a 
concepção de que povos e comunidades tradicionais e áreas protegidas 
são um entrave ao desenvolvimento, criando políticas públicas 
de valorização desses aspectos. Ter esses povos e comunidades 
tradicionais como aliados, parceiros.

• Outra sugestão é concluir e implementar o ZEE por meio de equipe 
técnica permanente.

SÍNTESE DA TRANSCRIÇÃO DOS DEBATES

Seguindo a dinâmica das atividades do grupo, o diálogo teve início com os 
argumentos relativos à primeira questão. De uma forma geral, os participantes 
expuseram que: a região de fronteira de Roraima é diversa, com peculiaridades 
que destoam do resto do Brasil, derivando daí tanto as oportunidades quanto 
os problemas que existem nesse espaço. Um dos problemas mencionados foi 
“especificamente a cidade de Pacaraima, que possui seu status jurídico indefinido, 
pois pode ser convertido em área indígena. Os indígenas possuem livre trânsito entre 
os países, o que lhes confere dupla nacionalidade”. Da mesma forma, “Roraima no 
passado ser um território federal explica a influência do governo federal, que retira 
os poderes locais. Os funcionários que trabalham na fiscalização da fronteira não 
possuem recursos para realizar o controle de tudo o que entra e sai, e a função é 
caracterizada pela alta rotatividade”.

Alexandre Cunha ressaltou o problema do “conceito de faixa de fronteira 
no Brasil, construído em torno de uma lógica exclusivamente militar, que impõe 
obstáculos logísticos, a exemplo da circulação de mercadorias e pessoas”. Ele também 
mencionou que “a faixa de fronteira de 150 km é forjada pelo princípio de defesa 
nacional. Isso é um conceito depressivo. É importante discutir o conceito de faixa 
de fronteira e o efeito disso nas políticas públicas, pela perspectiva de um espaço de 
união e não de divisão”.
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Em seguida, foi exposto por Francisco dos Santos que o fato de Roraima 
ter sido um antigo território federal ainda não deixou de ter uma forte influência 
do governo federal. A deficiência de pessoal e a alta rotatividade de funcionários 
prejudicam a fiscalização fronteiriça. Isso tem como consequências a “fiscalização 
deficiente em muitos postos de controle, que, em geral, estão fechados ou têm 
atendimento precário”. Para ele, há “falta de uma agenda das autarquias federais 
para as questões fronteiriças do arco Norte”. Entre os exemplos que poderiam ser 
citados para essa deficiência do Estado na região estão “os garimpos em locais de 
mata fechada, nos quais o Estado demora a chegar”.

Sobre essa questão, o gestor faz menção, sobretudo, aos episódios envolvendo 
a presença de garimpeiros em áreas indígenas ou de difícil acesso no estado de 
Roraima, que por vezes geram episódios de violência.

Entre as alternativas apresentadas pelos participantes para superar as 
dificuldades relatadas está a da ideia de “avançar na fronteira como espaço de 
união, ou encontro, entre o país e seus vizinhos”, de modo a promover uma 
“mudança de visão sobre a fronteira, de um espaço de divisão para uma faixa de 
desenvolvimento”. Deve-se, também, “aproveitar a proximidade dos países para 
formatar interesses e estratégias comuns, como a formação de arranjos produtivos 
locais, estruturação de serviços públicos, formação de capital humano e construção 
de estratégias de segurança”.

Sobre a segunda questão, o grupo considerou a largura de 150 km da faixa 
de fronteira como adequada, principalmente “porque justifica a presença militar, 
que auxilia no combate aos ilícitos internacionais”.

A professora Rebeca Steiman acrescentou que as unidades de conservação 
podem ser utilizadas também do ponto de vista da promoção da segurança na 
região, pois elas são um fator de dissuasão dos ilícitos ambientais. Segundo ela, 
“a questão da redefinição da faixa de fronteira está sendo discutida no Senado 
Federal. Deveria ter a participação de mais atores da sociedade, mas os principais 
investidores da modificação do conceito de faixa de fronteira são ligados a grandes 
corporações de mineração”.

Sobre os principais problemas gerais e setoriais em Roraima podem ser citados:

• Acesso à região de fronteira localizada nas áreas indígenas de ianomâmis.

• Fronteira desguarnecida.

• Aumento elevado da imigração vinda da Venezuela.

• Pressão sobre os serviços públicos, particularmente saúde e segurança.

• Preocupação com a fiscalização dos produtos.
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• Tráfico de drogas, prostituição e tráfico de pessoas, especificamente mulheres.

• Contrabando de veículos e combustível.

Com relação ao caso específico do garimpo, “demonstra-se a vulnerabilidade do 
Estado, tendo em vista que eles conseguem montar uma estrutura (acampamento) 
no meio da floresta, onde o Estado demorou meses para conseguir chegar”, em 
referência ao mesmo problema mencionado na primeira questão.

Do ponto de vista da segurança, os participantes concordaram com a 
ineficiência da internet, haja vista que “há dificuldade de inserção dos dados porque 
a internet é intermitente”. Os dados seriam relativos às unidades de conservação, por 
exemplo, ou mesmo de comunicação entre as polícias federais e outras instituições 
de fiscalização das fronteiras.

Já do outro lado da fronteira, os participantes concordaram que existem 
os seguintes problemas gerais e setoriais: “dificuldade de acesso (estradas sem 
condições muito boas de infraestrutura e poucos meios de transporte, que não 
vão além do uso de carros particulares); tráfico de drogas e tráfico de pessoas, 
especificamente mulheres”.

Com relação às políticas públicas na faixa de fronteira, elas “devem estar 
pautadas pela reciprocidade entre os atores envolvidos. À semelhança do que tem sido 
feito no caso da segurança pública no Brasil, devem ser criados instituições conjuntas 
e mecanismos binacionais também em nível binacional ou em nível interagências”.

Entre essas políticas, destacam-se as que existem na faixa de fronteira onde 
Roraima está localizada: “as escolas interculturais, nas quais são estimuladas a 
educação bilíngue na região de fronteira, e o SIS-Fronteira”.

Ainda sobre essa região, os principais desafios apresentados pelos participantes 
foram: maior participação dos atores locais e seu papel no desenvolvimento; 
política de segurança voltada para os atores locais e não para o Centro-Sul; visão 
da fronteira como integração e não como indiferença; e compreensão de que 
a lógica do Estado é diferente da lógica do indígena, o que às vezes dificulta a 
criação de arranjos específicos para esse grupo populacional e a criminalização 
do modo de vida das pessoas que vivem nas fronteiras.

Sobre o último ponto, a professora Alessandra Rufino argumentou que as 
alternativas de emprego que existem na faixa de fronteira são, muitas vezes, em 
atividades ilícitas, e muitos dos cidadãos que ali residem acabam por realizar atividades 
como o garimpo, como uma forma de subsistência. Caso não o fizessem, não teriam 
outra alternativa de sobrevivência.

Assim, entre as recomendações que poderiam ser feitas para superação desses 
e de outros desafios da faixa de fronteiras está “o diálogo com os estados e os atores 
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fronteiriços, como, por exemplo, a sociedade civil, as instituições de ensino superior, 
os moradores da fronteira, os órgãos fiscalizadores”. Da mesma forma, deve-se 
“conscientizar [os cidadãos da fronteira] sobre os direitos e deveres no que tange 
aos ilícitos”.

A professora Rebeca Steiman sugeriu, entre outras alternativas, a “verificação 
de boas práticas internas de outros países para a integração regional, por exemplo, 
o manejo florestal e o turismo em áreas indígenas na Guiana”, sobretudo, porque 
“o manejo florestal da Guiana é melhor que o brasileiro, sendo necessário, 
portanto, discutir a legislação nacional sobre o tema”. Ela também comentou 
sobre a possibilidade de “analisar a Amazônia não somente para a produção da 
monocultura de grãos como também para a utilização de biodiversidade como um 
meio potencial de geração de renda”.

Há, ainda, o problema da grande rotatividade de pessoas que trabalham nas 
fronteiras, que “deveria ser algo estratégico, do ponto de vista das políticas públicas 
na região, porém, não tem sido muito discutido, havendo, assim, pouca presença 
estatal na área, da mesma forma que não há patrulhamento e controle do que entra 
ou sai, com relação aos bens e mercadorias”.

Sobre essa rotatividade de indivíduos nas fronteiras, há ainda as questões 
do alto índice de tráfico de mulheres em Roraima; dos jovens venezuelanos 
que vêm estudar na capital roraimense; e dos presos, que enfrentam longas 
distâncias para serem transportados, e que deveriam receber maior atenção dos 
órgãos governamentais.

Os participantes concordaram que há um investimento muito grande na 
militarização das fronteiras, porém, é uma perspectiva que vem da geografia, e 
representa um limite. Muito diferente do que sugerem as visões, tanto acadêmica 
quanto de governabilidade, mais atuais. Enfatizaram, portanto, que esse modo de 
perceber a fronteira no extremo norte sul-americano deveria ser atualizado, uma 
vez que o conceito de faixa de fronteira está engessado. Eles também sugeriram a 
“visualização da fronteira como uma faixa de desenvolvimento”.

RELATÓRIO APROVADO PELO GRUPO C

Como parte das atividades, foi realizada a leitura dos principais pontos levantados 
pela relatoria, debatidos, organizados e aprovados para apresentação em plenária.

1) Contextualização

Problemas

• O conceito de faixa de fronteira no Brasil foi construído em torno 
a uma lógica exclusivamente militar.
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• Apesar dos investimentos significativos na militarização das fronteiras 
(presença do Estado), essa parte dos territórios se ressente das escolhas 
e dos interesses do Estado no que tange à definição de investimentos 
para o desenvolvimento na fronteira. Comumente, há restrições de 
investimentos para determinadas ações.

• O papel dessa base territorial voltada para a defesa impõe obstáculos 
logísticos, desestimula a presença de elementos estrangeiros 
(ativos ou pessoas) etc.

• Na faixa de fronteira do arco Norte, a fiscalização é deficiente e muitos 
postos de controle são fechados ou têm atendimento precário, o que 
interfere no controle do que entra ou sai.

• Amplia também a deficiência no controle das fronteiras, a rotatividade 
de recursos humanos das instituições de controle, como PF, PRF, 
RFB, Mapa, Anvisa, entre outros.

• Falta agenda dessas instituições para as questões de fronteiras. E essas 
deficiências no controle das fronteiras concorrem para a prática de 
ilícitos transnacionais (tráfico de pessoas e outras práticas ilícitas).

• A faixa de fronteira do arco Norte não tem visão de desenvolvimento, 
por exemplo, não viabiliza a potencialidade de uso da biodiversidade.

• O recorte também concorre com depressão econômica, ausência 
de serviços públicos, infraestruturas e presença do Estado focada 
na ocupação e administração do território, em detrimento do 
desenvolvimento econômico e social.

• Vulnerabilidade do Estado no combate a atividades ilegais, como 
o garimpo.

• Pouca representatividade política nas áreas de fronteira (níveis local, 
regional e federal).

Oportunidades

• Tentar visualizar a fronteira como uma faixa de desenvolvimento.

• Avançar na compreensão da fronteira como espaço de união ou 
encontro entre o país e seus vizinhos.

• Entender o isolamento dos atores existentes na fronteira como uma 
estratégia de sobrevivência. Um exemplo são os ianomâmis, que 
recebem auxílio internacional.

• Criar a identidade fronteiriça.
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• Aproveitar a proximidade dos países para formatar interesses e 
estratégias comuns, como: a formação de APLs, a estruturação de 
serviços públicos, a formação de capital humano e a construção 
de estratégias de segurança.

• O conceito de faixa de fronteira enaltece o status de algumas cidades de 
fronteira, que, de outra forma, não apareceriam no contexto nacional.

• Pensar a Amazônia como estratégia, não somente na produção de 
grãos, mas também na utilização de biodiversidade como um meio 
potencial de geração de renda.

• No arco Norte, a extensão da faixa de fronteira de 150 km pode 
potencializar a inibição de ações ilegais.

2) Ação pública

A priori, o grupo destacou alguns exemplos de políticas públicas exitosas 
no recorte da fronteira do arco Norte como oportunidades de melhoria 
da população fronteiriça e em seguida relacionou as limitações da ação 
pública no recorte:

• o Programa das Escolas Interculturais (Peif ), onde são estimuladas 
a educação bilíngue na região de fronteira e as trocas culturais;

• o SIS-Fronteira; e

• a cooperação sobre biodiversidade no Amapá.

Problemas na atuação dos governos:

• falta de acordo prejudica as iniciativas binacionais;

• é necessário para o arco Norte discutir legislação para manejo florestal;

• pouco investimento por parte do governo federal em projetos e 
descontinuidade das ações;

• falta de interlocução do Estado; e

• melhorar a paradiplomacia10 em nível subnacional (acordos 
entre municípios).

10. Trata-se de um conjunto de atividades ou iniciativas do âmbito das relações internacionais, realizadas por entidades 
regionais, locais ou não ligadas ao governo central, ligadas à sociedade civil, para promoção dos seus interesses, sem 
interferir com a política externa do Estado. A primeira menção conceitual à paradiplomacia surgiu no início de 1990, 
na obra do pesquisador canadense Panayotis Soldatos (Soldatos, 1990). 
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3) Desafios

• Insegurança jurídica da sede de Pacaraima, cujo status jurídico está 
indefinido, pois se encontra dentro da área indígena São Marcos.

• Pelo fato de estar em faixa de fronteira, os governos municipais 
e estaduais perdem para o governo federal a autonomia em 
algumas ações.

• O principal desafio sobre os estados fronteiriços é que deve 
haver maior participação dos atores fronteiriços e seu papel na 
viabilização do desenvolvimento socioeconômico sustentável nos 
dois lados da fronteira.

• A tensão das práticas de vida tradicionais das pessoas que vivem fora das 
unidades de conservação e terras indígenas, próximo à faixa de fronteira.

• Nas fronteiras, é um desafio ainda atual a questão da interdição 
de recursos, e grande parte das unidades de conservação e terras 
indígenas estão nas fronteiras.

• A incompatibilidade de encargos sobre produtos para fazer frente 
ao comércio “formiga” realizado na fronteira.

• Na fronteira, a sobreposição dos territórios gera conflitos entre os 
diferentes atores.

• Ver a fronteira como integração e não com indiferença.

• Viabilizar a integração dos serviços públicos: saúde, educação, 
transportes. Além disso, a integração dos serviços de telecomunicações.

• A lógica do Estado é diferente da lógica do indígena, o que dificulta 
a criação dos arranjos específicos do grupo populacional.

• A efetividade da comunicação configura-se em um importante desafio 
no arco Norte, dado o sinal da internet ser intermitente.

4) Recomendações

• Avançar na compreensão da fronteira como espaço de união, ou 
encontro, entre o país e seus vizinhos.

• Repensar o significado, o conceito de faixa de fronteira e o sentido 
das restrições que dele derivam para o desenvolvimento regional. 
É necessária uma mudança de paradigma.

• Integrar os serviços das cidades gêmeas.

• Resolver a situação fundiária do município de Pacaraima.
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• Estabelecer uma agenda de gestão interfederativa para a resolução 
das questões das fronteiras brasileiras.

• Criação de instituições conjuntas e mecanismos binacionais que 
abarquem o nível binacional ou o nível de interagências, à semelhança 
do que tem sido feito no caso da segurança.

• Executar a paradiplomacia subnacional e as interagências. Além 
disso, maior participação dos parlamentares dos estados fronteiriços 
nas demandas específicas e qualificadas para a faixa de fronteira.

• Ampliar os protocolos comuns entre os órgãos de fronteira.

• Efetividade nas ações que propiciam a integração entre os países 
(referência à apresentação dos projetos pelo secretário de planejamento 
de Roraima, Sr. Alexandre).

• Ampliar o diálogo entre os diferentes atores fronteiriços.

• Realizar concursos regionais para cargos públicos na fronteira.

• Promover a atração de imigrantes para atender a áreas que necessitam 
de mão de obra qualificada.

• Dar continuidade às políticas públicas exitosas para a população 
fronteiriça e procurar aprimorá-las.

• Na formatação das cadeias produtivas locais, que se leve em conta 
a questão da segurança alimentar.

• Garantir reciprocidade entre os entes binacionais no caso das políticas 
públicas de fronteira.

• Maior envolvimento dos estados, da sociedade civil etc., nas discussões 
e decisões relativas às fronteiras.

• Apoiar as iniciativas locais para a realização de eventos de integração 
da juventude, que recebem pouco apoio do Estado.

Observações da relatora:

Na apresentação do relatório na plenária não houve sugestões, intervenções 
ou mesmo propostas de modificações dos pontos levantados pelo grupo. 
Finalizando o relatório, cabe a reflexão de um dos pontos ressaltados 
pelo grupo: “o interessante das fronteiras é exatamente a assimetria, o 
que eleva as possibilidades de novos arranjos”.
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APRESENTAÇÕES DAS CONCLUSÕES E SUGESTÕES DOS GRUPOS DE 
TRABALHO E DEBATES

Bolívar Pêgo (moderador)

Peço que se posicionem à mesa os três relatores, assim como os coordenadores do primeiro 
grupo a apresentar o relatório. Nós vamos seguir a ordem da apresentação dos grupos 
A, B e C. Vamos iniciar pelo grupo A, tema Economia e Desenvolvimento, para o qual 
a apresentação será dividida entre Alessandra Vilhena e Leonardo Ferreira Lima Filho.

Depois seguiremos com o grupo B, tema Gestão Urbana, que será apresentado 
por Narda Gomes. O grupo C, tema Defesa do Território e Integração entre os 
Povos, será apresentado por Fransllyn do Nascimento. Meia hora para cada relator, 
nessa ordem da apresentação. Os relatores apresentam, abrem a palavra para os 
demais membros do grupo e depois será aberta a palavra para todos os participantes 
da plenária, porque possivelmente haverá alguma sugestão.

Eu gostaria que cada relator iniciasse falando seu nome e apresentando o 
grupo, certo? Vamos lá. Por favor.

Foto: Equipe Fronteiras Ipea.
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GRUPO A – ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Relatora: Alessandra Vilhena (Seplan/RR)

Bom dia. Queria que os integrantes do grupo A, por favor, se apresentassem. Eu e 
o Leonardo dividiremos a relatoria.

É uma discussão sempre muito acalorada quando se trata de problemas 
relacionados à fronteira, e aqui em nosso grupo não foi diferente. Um dos acordos 
a que chegamos, nas várias discussões que tivemos, foi de aproveitar o resultado de 
discussões do Núcleo Estadual da Fronteira, em eventos que tivemos no passado, 
de 2012 para cá. Pelo menos em duas oportunidades, nos reunimos, os estados 
do Norte, e construímos um documento que chamamos de Ações Estratégicas.

Esse documento, nosso grupo, durante a discussão, decidiu por bem que 
ainda é válido em algumas questões. Alguns aspectos, entretanto, extrapolam o 
tema do nosso grupo e vão alcançar algumas ações que estão relacionadas tanto 
com o grupo B quanto com o grupo C.

Relator: Leonardo Ferreira Lima Filho (Casa Civil/AC)

A principal dificuldade do arco Norte, a primeira dificuldade, é a insegurança jurídica 
na questão fundiária, no caso da articulação de terra, uma enorme dificuldade 
de captação de terra. As pessoas não têm a terra para dar como garantia, como 
bolsa de crédito. A solução é a articulação dos governos estaduais, para que levem 
a questão ao MI, que poderá contribuir na articulação do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e dos demais órgãos federais que possam 
solucionar esse problema trazido. Outra dificuldade é o modelo de concessão de 
crédito. Uma mudança no modelo da concessão de crédito é requerida.

Outra dificuldade é a questão de atendimento federal na região, atendimento 
federal específico à região de fronteira. Foi sugerida a solução por meio da 
implantação de concursos regionalizados na fronteira, próprios para que pessoas 
da área de fronteira pudessem prestar um concurso, concorrendo naquela área com 
pessoas que moram naquela região.

Outra dificuldade seria a burocracia do recolhimento nos postos de trabalho 
federal da fronteira, na hora de passar na linha de fronteira. A solução encontrada 
seria a unificação desse recolhimento estadual e federal em busca da diminuição 
da burocracia, por meio de um Sistema Integrado do Estado e do governo federal.

Relatora: Alessandra Vilhena (Seplan/RR)

Então, dentro dessa harmonização da legislação das mais diversas áreas, a solução 
seria a implantação do sistema de pagamento em moeda local a países vizinhos 
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no âmbito da Unasul/Mercosul, no mesmo modelo do convênio celebrado entre 
Brasil e Argentina.

Constam nas nossas ações estratégicas o aparelhamento e o fortalecimento 
das estruturas de serviços públicos na faixa de fronteira, em diversas áreas. Uma 
sugestão seria a integração de serviços e rotinas de atendimentos, num centro 
integrado com adequado recurso físico e humano – e aí entra esse aumento de 
efetivo –, com concurso regionalizado para garantir um quadro adequado 
de servidores, e a abertura das fronteiras por 24 horas, nesse centro integrado de 
serviços públicos.

Como proposta, e aí já é uma vinculação entre as esferas estadual e federal, 
seria a harmonização da legislação em diversos aspectos de diversas áreas: transporte, 
mercadorias, pessoas, fiscalização sanitária e fitossanitária na faixa de fronteira.

Complementarmente a essas ações estratégicas, adicionamos alguns 
comentários, alguns relatos e alguns exemplos. Então, o que vai ser considerado 
como ações estratégicas pelos estados do Norte é o que a gente acha que ainda está 
em vigor, destacando-se dois pontos.

O primeiro ponto, a integração de cadeias produtivas por meio da definição de 
APLs, dentro do contexto do projeto de integração da Unasul/Mercosul: organização e 
consolidação dos APLs com maior potencial para a faixa de fronteira; implantação de 
polo agroindustrial e comercial de interesse comum com foco na complementaridade 
das economias; consolidação de “corredores turísticos”, e aí temos a viabilização de 
investimentos em infraestrutura para estradas e energia, logística e assistência técnica; 
e programa de fortalecimento de pequenas empresas na fronteira.

O segundo ponto, a ação estratégica: aparelhar e fortalecer a estrutura de 
serviço público na faixa de fronteira, nas áreas de saúde, educação, segurança 
e serviços de fiscalização. Detalhando o que seria aparelhar e fortalecer essa estrutura 
de serviço público.

Relator: Leonardo Ferreira Lima Filho (Casa Civil/AC)

As potencialidades da região passam pela fruticultura, piscicultura, extrativismo, 
minérios, ecoturismo, agropecuária e agroindústria.

Relatora: Alessandra Vilhena (Seplan/RR)

O complemento seria uma proposta de integração de cadeias produtivas por meio da 
definição dos APLs, dentro do contexto do projeto da integração da Unasul/Mercosul. 
Identificando quais seriam as atividades de maior potencial da faixa de fronteira, 
destacam-se algumas, como a implantação de polos agroindustrial e comercial de 
interesse comum, com foco na complementaridade das economias.
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Relator: Leonardo Ferreira Lima Filho (Casa Civil/AC)

Quanto à atuação das entidades privadas da fronteira e à parceria entre governo e 
entidades privadas, a primeira atuação seria a parceria do governo do Amapá com 
a Fecomércio/AP para diversas ações na área de fronteira; a parceria do governo de 
Roraima com a cooperativa de carne para a manutenção do certificado de livre 
de aftosa, para o que já teve uma parceria; e também a parceria do setor madeireiro de 
Roraima e o governo federal, para a mudança no prazo do documento de origem 
fiscal, que foi alterado de 15 dias para 45 dias. Acredito que esses exemplos poderiam 
se estender e servir como exemplo para outros estados, e é por isso que foram 
destacados os estados do Amapá e Roraima.

Então, foi uma parceria entre o governo federal e o setor madeireiro. A partir 
desses exemplos, o que podemos recomendar é o fortalecimento do pacto do governo 
federal no cooperativismo; desenvolver sistemas de parcerias público-privadas e 
militares nos estados da região. Passando para a parte de políticas efetivas do governo 
federal, específicas para faixa de fronteira, uma delas foi a Enafron, que é uma 
estratégia de articulação e cooperação dos órgãos estaduais e federais na fronteira.

O resultado foi a capacitação de um intercâmbio com policiais de outros 
países e maior presença do Estado na região, além do aparelhamento das polícias 
e treinamento desses policiais estrangeiros. Outra política específica da faixa de 
fronteira foi a emissão de cédulas de identidade de fronteiriço. As cédulas resultaram 
em uma maior integração educacional, com política de livre acesso fronteiriço.

Entre os exemplos da área de fronteira que deram certo, um deles é a Escola 
Bilíngue da Fronteira, por meio de um programa intercultural de fronteira, um 
programa federal. E, também, a colaboração dos governos estadual e federal para 
a fiscalização de fronteira por meio da PF e da RFB, que foi o último exemplo do 
que se pode colaborar na questão do efetivo pequeno na fronteira.

Relator: Eduardo Oestreicher (Seplan/RR)

Um exemplo de parceria foi a feita com a PF na fronteira entre o Brasil e a Guiana. 
A PF fecha para o almoço das 12h às 14h, e há alguns anos nós conseguimos 
fazer um convênio com eles para, quando um dos agentes sair para almoçar, nós 
colocarmos um policial estadual para dar segurança. Assim, um agente ficava, 
enquanto o outro almoçava. Retornando, então, isso não deveria valer só para o 
governo e a PF mas com a RFB, onde os nossos agentes estaduais poderiam atuar, 
em forma de um convênio também.

Relatora: Alessandra Vilhena (Seplan/RR)

Para a implantação, regularização e regulamentação de soluções transfronteiriças, 
com tarifas diferenciadas, seria necessária uma adequação das normas reguladoras 
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da Anac, considerando peculiaridades regionais da faixa de fronteira, atualizando o 
plano aeroviário estadual para a ampliação de voos regionais nos aeroportos locais. 
E, também, o fortalecimento, a ampliação e modernização da infraestrutura, da logística, 
igualmente em dotação e ampliação do sistema de geração de energia, incluindo 
modelos alternativos, e a ampliação e consolidação do sistema de comunicação.

Bolívar Pêgo (moderador)

Aproveitando que nós temos a vice-cônsul do Brasil em Lethem nos honrando mais 
uma vez com sua presença: vocês acham que poderíamos fazer algumas sugestões 
com o intuito de contribuir com a melhoria da relação entre os dois países? O que 
vocês acham que poderia ser feito? E se a senhora também quiser usar a palavra, 
por favor, fique à vontade.

Lisa Mary dos Reis (vice-cônsul do Brasil em Lethem)

Como as questões de todos os grupos são bem parecidas, creio que os demais temas 
ainda serão cobertos.

Alexandre Cunha (Ipea)

Só mais uma questão para o grupo A: vocês não aceitariam substituir a lógica das 
oportunidades governamentais ligadas à agropecuária por arranjos agrossilvopastoris? 
Porque não apareceu floresta aí no sistema produtivo de forma integrada. Só para 
não deixar as duas coisas segregadas.

Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado! Vamos iniciar a apresentação do Grupo B, Gestão Urbana, com 
a relatora Narda Gomes, da Sudam do estado do Pará.

GRUPO B – GESTÃO URBANA

Relatora: Narda Gomes (Sudam/PA)

Bom dia. Eu sou da Sudam, área de Coordenação e Elaboração de Planos de 
Desenvolvimento, na condição de pesquisadora. Sou porta-voz do grupo B, 
intitulado Gestão Urbana. Fez-se a apresentação dos integrantes do grupo! Antes 
de dar início as nossas considerações, eu gostaria de sugerir algo que foi muito 
debatido em nosso grupo. Como não estão aqui representantes dos estados que 
compõem a faixa de fronteira, que esses resultados sejam disponibilizados aos 
outros órgãos, na medida do possível, para que sejam feitos acréscimos e se alcance 
um enriquecimento desse nosso trabalho. Tenho o exemplo da Coordenadora de 
Relações Internacionais do estado do Pará, que viria comigo, queria muito participar, 
mas teve um compromisso inadiável.
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Enfim, vamos dar início as nossas considerações. O nosso grupo entendeu que, 
para trabalhar a questão urbana, no que diz respeito a planejamento e gestão, serviços, 
saneamento ambiental, turismo, regulação, bem como mecanismos institucionais 
e de gestão, seria necessário avançar algumas questões, em relação às perguntas 
pertinentes à contextualização, ação pública, e finalizando as recomendações.

Gostaria de esclarecer que muitas das perguntas se complementam, principalmente 
no que diz respeito a dificuldades, problemas e desafios, ou seja, de certa forma 
a metodologia que adotamos no grupo foi de ler as perguntas, individualmente 
responderíamos as perguntas, depois nos reuniríamos e debateríamos as respostas, 
e ao final entraríamos nas recomendações. Então, didaticamente vou passar para 
vocês as perguntas, pois o material dado à plenária refere-se ao tema Gestão Urbana 
e as categorias que orientam a análise.

Nas questões referentes à contextualização, pergunta-se o seguinte: como 
você vê a faixa e/ou zona de fronteira? Quais são as dificuldades e oportunidades 
do morador da fronteira? Inicialmente, como dificuldades temos: problemas 
relacionados à base produtiva, serviços, infraestrutura, ilicitudes, incipiência da 
atuação do Estado nessa área. Esses problemas rebatem tanto na vida da população 
local quanto no desenvolvimento dessa área como um todo.

A atuação do Estado não é homogênea e se mantém mais efetiva em algumas 
Unidades da Federação. A vice-cônsul do Brasil em Lethem cita como exemplo 
a situação bem atípica que ocorre em sua cidade, pois Lethem passou à categoria 
de cidade em abril de 2016, portanto, nada ainda é processado lá, mas, sim, em 
Georgetown. Dificuldades na entrada de veículos oficiais, enquanto índios e 
produtores cruzam a fronteira em vários lugares, sem controle efetivo de barcos, 
por exemplo, em todos esses casos.

Também como dificuldades, as oscilações políticas, de recursos, bem como 
a ausência do tema fronteira na agenda pública, na ordem do dia. Falta de 
comunicação entre os agentes, falta de segurança, como na cidade de Lethem. 
Falta de saneamento, por exemplo, dado o saneamento deficiente, em Lethem os 
dejetos são jogados diretamente no rio. Em Letícia (Colômbia) e Islândia (Peru) 
também se despejam dejetos diretamente no rio, sobrecarregando a saúde pública 
e os hospitais no Brasil.

Precariedade na habitação, alimentação, necessidade de produção de alimentos 
na área de fronteira, educação. Um exemplo dado pelo integrante do grupo: em 
Bonfim, recebem-se muitas crianças para os ensinos fundamental e médio e para as 
creches, pois no caso de Lethem não há essa perspectiva, e nesses casos se superam 
os problemas do idioma. Na educação, faltam cursos em relação ao aprendizado do 
idioma, principalmente no que diz respeito a cursos de natureza profissionalizante, 
de relações internacionais. Problemas na saúde, emprego e insegurança por conta 
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das portas abertas da fronteira, que facilitam os ilícitos, principalmente os ilícitos 
com relação a tráfico de drogas e roubos, como exemplo, o roubo de motos. 
A região é propícia a ações desvirtuadas, descaminho de mercadorias, todo tipo 
de ilicitude. Além da precariedade de serviços, a ausência de regulação urbanística 
dificulta a gestão urbana.

Em relação às oportunidades: contato com a língua estrangeira. Uma questão 
interessante que o grupo observou é que, ao mesmo tempo em que para uma cidade 
gêmea de um estado isso pode se constituir uma oportunidade, para outro pode 
servir como dificuldade. O exemplo disso é que o contato com a língua estrangeira, 
que pode ser uma oportunidade, no entanto, no caso de Lethem se torna uma 
enorme dificuldade do aprendizado da língua, tendo em vista que se pratica um 
idioma que é pronunciado de uma forma bem confusa.

Daí existe essa dificuldade de assimilação de um segundo idioma. Como 
oportunidades, a facilidade de ir e vir, como no exemplo de Roraima, entre Bonfim 
e Lethem, sem qualquer pedido de documentação, o que garante a interação entre 
os moradores. No caso das cidades gêmeas do Amazonas, o controle é maior, ou 
seja, existe uma heterogeneidade muito grande no caso do comportamento quanto 
ao controle do trânsito nas cidades gêmeas. Temos a faixa de fronteira como ponto 
de reintegração e oportunidade de desenvolvimento das comunidades envolvidas, 
meio legal de oportunidades no entorno. Também foi ressaltada a oportunidade de 
trabalho informal e de garimpo ilegal, como estratégias de sobrevivência. Embora 
seja oportunidade na perspectiva de trabalho na área de mineração, o garimpo se 
constitui também como dificuldade, na medida em que gera ilicitudes, ilegalidade, 
clandestinidade nesse mecanismo de trabalho. Empreendedorismo é um elemento 
de oportunidade, pois existe a geração de emprego e renda, além de ser uma 
forma de evitar entrada de ilicitudes.

Na segunda questão, se você considera adequada a largura de 150 km 
de faixa de fronteira na região Amazônica, houve controvérsias no grupo.  
Para alguns, o limite territorial deve ser revisto para a Amazônia, para que não 
abranja estados inteiros. Para outros, a ideia é reduzir a faixa de fronteira em 
torno de 50% em toda extensão, e outros concordam que a faixa de fronteira 
deve permanecer em 150 km.

Bolívar Pêgo (moderador)

Qual a posição do grupo?

Relatora: Narda Gomes (Sudam/PA)

Não houve consenso no grupo, por isso requer um debate maior.
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Bolívar Pêgo (moderador)

No grupo A, houve consenso de que os 150 km são absolutamente adequados.

Relatora: Narda Gomes (Sudam/PA)

No grupo B, não.

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado.

Relatora: Narda Gomes (Sudam/PA)

A terceira questão foi: quais são os principais problemas gerais e setoriais do lado 
brasileiro e do outro lado da fronteira? Como problemas gerais e setoriais, foram 
apontados: falta de integração produtiva, rede de APLs para atender às demandas, 
escolas binacionais nas cidades gêmeas (no entanto, há um projeto de escolas de 
fronteira em Bonfim e Pacaraima), falta de planejamento urbano integrado, de marco 
regulatório, de sistemas de governança, migrações desordenadas e os mencionados 
problemas de idioma ao se cruzar a fronteira. Ainda, problemas com a saúde nas 
cidades gêmeas, saúde primária bem precária em Bonfim e, para finalizar, falta de 
diálogo entre as polícias. Em relação a isso, houve uma preocupação mais recente.

Outra questão é que a internet é precária, com problemas de banda larga. 
Também há problemas de abastecimento, compras de produtos de ambos os lados 
da fronteira sem certificação, às vezes com prazos de validade vencidos, como o 
caso de Lethem, que comercializa refugos para vender para a cidade de Bonfim 
entre outras. E, por fim, a falta de articulação entre as partes.

Na categoria ação pública, a primeira pergunta foi: quais políticas públicas 
que você conhece foram implementadas na faixa de fronteira (lados brasileiro 
e estrangeiro)? Aqui, novamente houve uma série de observações controversas 
dentro do grupo. Primeiramente, alguns desconhecem políticas públicas que 
estão sendo implementadas; outros desconhecem, no entanto, sabem de políticas 
de segurança que deram certo; outros destacam atenção à segurança, no caso, o 
Programa Calha Norte, a educação, e se reconhece que o IFRR tem oportunizado 
a entrada de estrangeiros em regime de alternância, mas a prática precisa ser 
mais bem regulamentada. Por que é que nós colocamos dessa forma? Não existe 
consenso, pois existe uma série de informações desencontradas e para alguns não 
existe conhecimento de fato de políticas que estejam sendo implementadas na faixa.

Outra pergunta foi: quais os resultados que você percebe a partir dessas políticas 
(lados brasileiro e estrangeiro)? Alguns não têm conhecimento de resultados efetivos. 
Outros dizem que é difícil quantificar, mas apontam melhorias do lado do comércio 
local, com o refugo que está vindo da China refletindo na qualidade de vida das 
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pessoas, além de que há precariedade de política no controle de mercadorias. 
No Amazonas, houve aporte de recursos em segurança, educação profissional, idiomas 
em diversos institutos da faixa de fronteira, redução dos índices de criminalidade, 
empreendedorismo. Então, observou-se que uma situação retratada em Roraima 
é totalmente diferente de uma retratada no Amazonas, e assim em outros estados 
da faixa de fronteira. Então, achamos por bem colocar todas as situações para se 
confirmar que existe essa heterogeneidade de ações diferenciadas, com mais ênfase.

Quais seriam os grandes desafios e quais as principais sugestões para o arco 
Norte na faixa de fronteira? Nessa questão surgiram as seguintes reflexões: além da 
mitigação dos problemas já citados, a definição de marco regulatório, de sistema de 
gestão transfronteiriça, estudos trabalhando o zoneamento ecológico econômico da 
faixa de fronteira e consórcios intermunicipais. Enfatizou-se a falta de comunicação, 
pois, enquanto professores fazem maior intercâmbio, prefeitos, juízes e delegados 
não dialogam. O idioma tem sido uma grande barreira, e sugeriu-se trazer técnicos 
do governo para passar uns dias e vivenciar os problemas da região, como propôs 
a vice-cônsul, porque ela sente dificuldades até mesmo em relação às pessoas do 
Itamaraty, que precisariam viver ainda mais os problemas da fronteira. Por isso, 
foi uma sugestão apresentada por ela.

Na segurança, que é um problema seríssimo, prender os responsáveis pelas 
ilicitudes, melhorar a estrutura da faixa de fronteira, com infraestrutura, rodovias, 
em relação a agricultura, geração de emprego e renda e alimentos para as famílias 
de baixa renda. Também implementar os arranjos de inclusão produtiva, no caso 
as Rotas de Integração, citadas por Aline Fagundes (MI), ontem.

Como os governos têm atuado diante desses desafios? Aí surgiram as seguintes 
observações: de forma esparsa isolada e descontínua, com incipiente atuação política 
e falta de sinergia nas próprias políticas; frágil processo de governança e de gestão 
interfederativa e pequeno aporte de recursos.

E, por fim, a última questão: há participação de empresas privadas e entidades 
civis? Quais? Como participam? Há grande interesse dos particulares na questão 
de mercado, existem comissões de vizinhança entre os países, mas é necessário 
desburocratizar relações com empresas privadas. Como exemplo, em Lethem a 
Câmara de Comércio vem colaborando com o consulado, mas efetivamente não 
se tem conhecimento de que as empresas privadas estejam participando ativamente 
do processo de desenvolvimento da faixa de fronteira.

Como recomendações: reproduzir experiências como o MAP, de experiências de 
gestão urbana como Dionísio Cerqueira (SC), Barracão (PR) e Bernardo de Irigoyen 
(Argentina), gestão integrada, como exemplo de Quebrada de Santo Antônio, Letícia 
(Colômbia) e Tabatinga (AM), escolas internacionais profissionalizantes, bilíngues 
na educação básica, construção de sistema de governança transfronteiriço, no caso, 
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envolvendo stakeholders ativando instituições públicas, privadas, sociedade e setor 
produtivo, ativar e institucionalizar essas relações existentes, com a retomada das estruturas 
atualmente montadas, no caso o CDIF, ativar o Fórum Nacional de Secretários e Gestores 
Municipais de Relações Internacionais, o Fórum de Governadores da Amazônia Legal, 
o Fórum de Relações Internacionais (Itamaraty), as Comissões de Vizinhança de 
âmbito binacional, a participação no Fórum do Mercosul, com transparência. Também 
recomendaram-se a elaboração e execução de sistema de planejamento estratégico 
integrado, construção de consórcios municipais transfronteiriços, educação e formação 
profissional, maior atenção às DSTs, com campanhas, um programa de aperfeiçoamento 
das fontes de financiamento para o desenvolvimento da faixa de fronteira, um programa 
de consolidação de redes de estudos aplicados ao desenvolvimento e à integração da 
faixa de fronteira, consorciado a incubadoras de empresas, institutos de educação 
profissional e tecnológica, além de mover gestão dos estados sobre parlamentares para 
que dirijam emendas específicas e qualificadas para a faixa de fronteira.

São essas algumas questões que o nosso grupo B em um primeiro momento 
vislumbrou, mas é um debate muito rico, muito profundo. Estamos no caminho 
certo para que se possa delimitar encaminhamentos para que o trabalho esteja cada 
vez mais denso. Mas eu volto a dizer que seria bem interessante que se pudesse 
disponibilizar estas questões a outros órgãos de estados pertencentes a estados 
integrantes da faixa de fronteira, e nós estamos à disposição para continuar este 
debate. Muito obrigada.

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Narda Gomes, pela excelente exposição e, também, ao grupo B. Como 
já há manifestação de que não haverá perguntas, passo a palavra ao expositor do 
grupo C para a sua apresentação.

GRUPO C – DEFESA DO TERRITÓRIO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS POVOS

Relator: Fransllyn Nascimento (Sebrae/RR)

Bom dia a todos. Meu nome é Fransllyn Nascimento, sou representante do Sebrae 
e relator do nosso debate temático Defesa do Território e Integração entre os povos. 
Nesse tema, o debate teve a coordenação de Maria Nunes, e Paula Moreira foi a 
facilitadora. Houve apresentação dos integrantes do grupo C.

Qual foi nossa metodologia? Optamos por utilizar o seguinte formato: 
primeiro, apresentar os problemas, as oportunidades e recomendações para cada 
um dos tópicos – contextualização, ação pública, desafios e recomendações. 
Dentro desses tópicos, serão respondidas aquelas questões norteadoras. São tópicos 
complementares e interrelacionáveis entre si.
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1) Contextualização

No caso dos problemas, inicialmente consideramos que o conceito de faixa 
de fronteira no Brasil foi construído em torno de uma lógica exclusivamente 
militar. E essa lógica, voltada para a defesa, impõe obstáculos logísticos e vem 
desestimular a presença de elementos estrangeiros (ativos ou pessoas) etc. Apesar 
dos investimentos na militarização nas fronteiras (a presença do Estado), essa 
parte do território se ressente dessas escolhas e dos interesses do Estado no 
que tange à definição de investimentos para o desenvolvimento da fronteira 
(comumente, há restrições de investimentos para determinadas ações).

No arco Norte, a fiscalização é deficiente, e muitos postos de controle ou 
são fechados ou têm atendimento precário, o que interfere no controle 
do que entra ou sai e amplia a deficiência no controle dessas fronteiras. 
Há rotatividade de recursos humanos e das instituições de controle 
governamentais e a falta de uma agenda dessas instituições para as questões 
de fronteira mais integradas. As deficiências no controle das fronteiras 
concorrem para a prática de ilícitos transnacionais, a saber, tráfico de 
pessoas e tráfico de drogas também.

Nesse mesmo arco, a faixa de fronteira não tem visão de desenvolvimento, 
por exemplo, não viabiliza a potencialidade de uso da biodiversidade. Então, 
há um conceito de que isso traz depressão econômica, ausência de serviços e 
infraestruturas, e da presença do Estado, focada na ocupação e administração 
do território em detrimento do desenvolvimento econômico e social.

Na questão de acesso que deve ter na fronteira e do controle em certas 
localidades, alguns grupos teriam logísticas mais sofisticadas que o Estado. 
Tanto é que o Estado evidencia maior dificuldade para ter acesso a alguns 
espaços em confronto com a logística utilizada pelos garimpeiros, por 
exemplo. Um grupo de garimpeiros conseguiu montar uma estrutura 
(um acampamento) no meio da floresta, enquanto o Estado demorou 
meses para conseguir ter acesso ao local.

Mesmo com esses problemas, têm-se também as oportunidades. 
Por exemplo, é preciso tentar visualizar a fronteira como uma faixa de 
desenvolvimento e avançar na compreensão da fronteira como espaço 
de união, ou encontro, entre o país e seus vizinhos. Há oportunidades, 
também, pois, com o isolamento, os atores da fronteira criam estratégias 
de sobrevivência. Por exemplo, as estratégias dos indígenas que estão na 
faixa de fronteira, caso dos ianomâmis que, ressentidos da presença do 
Estado, buscam estratégias de mecanismos internacionais para receberem 
auxílio, a saber: fundo da Amazônia, ao governo da Noruega para auxiliar 
suas ações. Isso é uma oportunidade também.
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Aproveitar a proximidade dos países para formatar interesses e estratégias 
comuns, por exemplo, foi citada a formação de APLs; a estruturação 
de serviços públicos; a formação de capital humano e a construção de 
estratégias de segurança. Outra oportunidade é que o conceito de faixa 
de fronteira enaltece o status de algumas cidades fronteiriças que, de 
outra forma, não apareceriam. É preciso pensar a Amazônia também 
como estratégia, mas não somente para produção de grãos, mas para a 
utilização da biodiversidade como um meio potencial de geração de renda.

No arco Norte, a extensão da faixa de fronteira de 150 km é uma distância que, 
pela presença de mecanismos legais, pode, de certo modo, inibir a prática de 
ações ilegais. Outra questão levantada é que ocorre pouca representatividade 
política nas áreas de fronteira. De modo amplo, aqui se fala do arco Norte.

2) Ação pública

Temos como exemplos de políticas públicas, quando se fala do arco Norte, 
as escolas interculturais, nas quais é estimulada a educação bilíngue na 
região de fronteira; e o SIS-Fronteira (Sistema de Saúde). Foi também 
citada pelo grupo a cooperação sobre biodiversidade, que é realizada no 
estado do Amapá, e também diversas ações e práticas da paradiplomacia em 
nível subnacional (como acordos entre municípios da faixa de fronteira).

3) Desafios

No caso de Pacaraima, há um desafio bem peculiar. Como a cidade está 
dentro de uma área indígena, então seu status jurídico indefinido é um 
grande desafio para o desenvolvimento da fronteira local. E, mais ainda, 
a obtenção de livre trânsito dos indígenas entre os países, o que confere a 
eles dupla nacionalidade. Cabe ressaltar que esse trânsito é uma prática de 
integração regional, de integração de culturas. Outro desafio é que, pelo 
simples fato de estarem em faixa de fronteira, os governos municipais 
e estaduais perdem a autonomia para o governo federal, com algumas 
políticas públicas que são importantíssimas.

E o principal desafio para os estados fronteiriços é que deve haver 
maior participação de outros atores da sociedade e de seu papel no 
desenvolvimento desses espaços e da viabilização do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável em ambos os lados da fronteira. Ocorre, 
também, o desafio das tensões das práticas de vida tradicionais das 
pessoas que vivem fora das unidades de conservação e das terras 
indígenas próximas à faixa de fronteira. Essa sobreposição dos 
territórios gera conflitos entre os diferentes atores ao longo da fronteira 
do arco Norte.
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Outro desafio é ver a fronteira como integração, e não como indiferença. 
A lógica do Estado é diferente da lógica do indígena, o que dificulta a 
criação dos arranjos específicos do grupo populacional. Outra questão 
comum no arco Norte é a efetividade da comunicação, que se configura 
em um importante desafio, ou seja, a internet intermitente no caso, e 
que, se melhorada, pode diminuir as grandes distâncias.

4) Recomendações

Entre as diversas soluções para esse cenário estão o apoio a iniciativas 
locais para realização de eventos de integração da juventude com apoio 
do Estado. Existem algumas ações. A partir do momento em que se 
desenvolvem políticas públicas para os jovens há uma grande efetividade 
em continuar a integrar esses povos. A partir do momento em que se 
executam esses mecanismos, isso vai trazer benefícios para outras áreas 
econômicas e para o próprio desenvolvimento regional.

Também para repensar o significado do conceito de faixa de fronteira e 
o sentido das restrições que dele derivam ao desenvolvimento regional, é 
necessária uma mudança de paradigma. Estabelecer uma agenda de gestão 
interfederativa para a resolução das questões das fronteiras brasileiras e 
avançar na compreensão da fronteira como espaço de união, ou encontro, 
entre o país e seus vizinhos.

Uma recomendação muito importante que foi lembrada é a prática 
da paradiplomacia subnacional, como também interagências entre os 
países, a ampliação dos protocolos comuns entre os órgãos de fronteira 
e a ampliação do diálogo entre os diferentes atores fronteiriços. Uma 
questão relatada foi a necessidade de maior presença do Estado na 
fronteira. Seria necessária a realização de concursos regionais para 
cargos públicos na fronteira, e a continuidade e o aprimoramento das 
políticas públicas exitosas, para a população fronteiriça.

Então, de modo geral, concluiu-se que o mais interessante das fronteiras são 
exatamente as simetrias e as novas possibilidades de arranjos que se colocam 
nesse espaço. Há, também, questões referentes à segurança alimentar.

Essas são as contribuições do grupo. Obrigado.

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, Fransllyn Nascimento, pela excelente exposição e, também, ao grupo C. 
Como já há manifestação de que não haverá perguntas, daremos início à sessão de 
encerramento desta oficina de trabalho.
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ENCAMINHAMENTOS E AGENDA DE CONTINUIDADE

Bolívar Pêgo (moderador)

Solicitamos a presença à mesa de Aline Fagundes e Morganna de Oliveira, ambas do 
Ministério da Integração Nacional, e de Rosa Moura, do Ipea. Morganna, por favor.

Morganna de Oliveira (MI)

Eu gostaria de dizer que tudo foi muito rico, e creio que desta vez não haverá 
interrupção, como outras em que a gente veio, conversou sobre a fronteira, e depois 
não teve sequência, não deu resultado. Desta vez, há um comprometimento de 
nosso grupo para atuar com o grupo de trabalho coordenado pela Aline Fagundes, 
que é o grupo da Cedic. Muito obrigada.

Aline Fagundes (MI)

Inicialmente, agradecemos a presença. Com certeza, o trabalho vai fornecer a base das 
próximas políticas públicas, e acredito que elas não serão simplesmente esquecidas; 
isto vai fazer parte da construção de uma nova política pública para a faixa de 
fronteira. Quero deixar alguns pontos para reflexão a partir da experiência desses 
dias. Precisamos ter clareza sobre a atuação das diversas frentes do governo, desde a 
atuação das políticas públicas de fronteira, a atuação dos estados, dos municípios. 
Saber e ter claro o papel de cada esfera de governo para poder cobrar, de cada esfera, 
políticas distintas, dados os papéis distintos de cada um desses três campos de atuação.

É necessário aperfeiçoar os canais de comunicação entre as esferas de governo 
e entre os participantes de uma mesma rede, particularmente quanto às cadeias 
produtivas. Há um trabalho enorme em cada ponto, e que necessita integração. É 
necessário trabalhar em rede, pois, se não trabalharmos em rede, todos sairemos 
perdendo. Então, para que o município se aproprie dos benefícios, é preciso 
trabalhar em conjunto. Vamos buscar apoio nos órgãos federais, no que eles tenham 
a oferecer, procurando esses aliados para trabalhar em prol do que a gente precisa. 
Passo a vocês o folheto com as nossas referências, bem como as dos projetos. Quero 
me colocar à disposição para contatos, deixo os telefones, podem ligar, enviar 
e-mail com questões, sugestões, para qualquer colaboração, dúvida, pois é muito 
importante para nós, pois estamos abertos ao diálogo. Estamos todos trabalhando 
para a construção de uma nova política pública para a faixa de fronteira. Obrigada.

Rosa Moura (Ipea)

Gostaria de falar sobre dois pontos. O primeiro, manifestar nosso agradecimento 
pelo aprendizado destes dois dias. Estamos muito longe do Norte, do cotidiano 
de seus problemas, e a possibilidade de compartilhar estes dias de debate é de 
extrema riqueza. Sinceramente, não temos palavras que agradeçam. Sabemos que 
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estes dias fizeram aflorar mil ideias, e outras ideias aparecerão quando cada um 
retornar aos seus grupos de trabalho. Por isso, Narda Gomes sugeriu a possibilidade 
de manter aberta uma porta de diálogo que nos permita enviar e receber sugestões 
e recomendações das equipes que vocês representam.

Nós, como equipe de trabalho do Ipea, estamos abertos para receber propostas, 
sugestões, debater ideias e tentar sanar dúvidas. O trabalho está em construção, e 
agradeceríamos toda sugestão que venha agregar conteúdo e trazer especificidades. 
Esta é a primeira oficina em um arco da faixa de fronteira, temos mais duas (arcos 
Central e Sul), e estaremos ampliando os contatos, nos mantendo sempre abertos 
ao diálogo.

Sobre o segundo ponto, devo dizer que esta não é a primeira vez que participo 
de um projeto de fronteira no âmbito do governo brasileiro. Estou trabalhando com 
esse tema há muito tempo, e por vezes os trabalhos avançam e às vezes retardam. 
O que acho importante é que nós, como cidadãos que conhecemos os problemas 
da fronteira, temos que assumir um compromisso com o desenvolvimento dessa 
região, a despeito dos governos que se sucedem.

O compromisso de tornar esta uma política de Estado, uma preocupação de 
Estado, não desse ou daquele governo. Assumir esse compromisso, pois só assim a 
gente vai dar o salto de qualidade que queremos e que é preciso. Cada vez que tiver 
um espaço, como esta oficina, temos que fazer valer o compromisso e alargar um 
pouco aquilo que pretendemos trazer de bom para os povos da fronteira. Pois só quem 
vive nessas áreas sabe a dificuldade dessa vivência paralela à riqueza da convivência, 
da interação. Então, não vamos desanimar por participar de uma, de duas, de dez 
reuniões, pois estamos avançando, e muito. Pena que, às vezes, a gente não se dá conta. 
Como representante do Ipea, Bolívar Pêgo vai agradecer em nome da instituição. Eu 
agradeço em nome da equipe e sublinho que foi um trabalho gratificante.

Morganna de Oliveira (MI)

Antes de encerrar, comunico que amanhã, 25 de novembro de 2016, iremos, Ipea e 
MI, a Pacaraima e Santa Elena de Uairén, na Venezuela, fazer o trabalho de campo 
na fronteira, com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Roraima. Os interessados em participar, favor, me informem.

Bolívar Pêgo (moderador)

Primeiro, eu queira pedir mais um trabalho. É o preenchimento do formulário de 
avaliação das nossas atividades da oficina. Problemas, sugestões. Não é obrigatório 
se identificar. É um feedback importante para que a gente possa melhorar nosso 
trabalho. Por gentileza.
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O segundo ponto, as colegas já falaram, mas quero reiterar os agradecimentos. 
Sabíamos que vir aqui seria muito rico, mas, mais que isso, tivemos certeza de que 
aprendemos muito, e o objetivo é exatamente este: conversar com vocês e aprender 
sobre a realidade local. Temos duas oficinas previstas, e a parceria com o Ministério da 
Integração Nacional é extremamente relevante para o Ipea, pois não é possível realizar 
determinadas atividades sem parcerias. Isso já é um processo de integração, que foi tão 
discutido em nosso grupo e nos outros. Trabalhar de forma integrada. Um exercício 
que estamos fazendo há quase um ano, e já começamos a colher excelentes frutos.

A gente agradece ao ministério, aos nossos ilustres palestrantes, a todos os 
participantes de vários locais da região Norte, por terem vindo com rotas de voos tão 
complexas, rompendo um problema estrutural da região. Agradecimentos, também, 
à professora Terezinha Paula da Silva, diretora do Centro Estadual de Educação 
Profissional Professor Antônio de Pinho Lima (Ceppapl), que nos acolheu tão bem; 
a Eduardo Oestreicher e Alessandra Vilhena, ambos da Seplan/RR; à vice-cônsul do 
Brasil em Lethem, Lisa Mary dos Reis, e à cônsul da Guiana em Boa Vista, Shirley 
Melville, pela presença, sinalizando essa interlocução permanente com o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE). Agradecimentos a nossa equipe do MI e do Ipea, 
que trabalharam muito e cada vez terão mais trabalho, mas certamente é um trabalho 
que queremos e vamos fazer, um trabalho de construção coletiva. Também ao colega 
Alexandre Cunha, por estar aqui e participar desses dias de trabalho.

O tema é relevante, e voltou à agenda do governo federal, ainda que de forma 
fragmentada, voltada a dois ou três focos. Mas a gente deseja que seja aprimorado. 
Vamos conversar internamente e entre nossas instituições para que tenhamos um 
diálogo permanente com vocês. Teremos um relato de todas as falas, que foram 
gravadas, de todas as palestras, das dinâmicas de grupo, dos relatórios, e um segundo 
documento síntese com as conclusões e sugestões.

Contamos, ativamente, aqui com as participações dos ministérios das Relações 
Exteriores e da Defesa, teremos uma audiência pública no Congresso Nacional 
dia 30, para discutir segurança pública na fronteira. O intuito é abrir o leque das 
discussões e manter contato com os órgãos permanentemente. A gente quer criar 
um canal permanente, e a tecnologia nos permite. Todas as informações serão 
repassadas, a partir da lista de presença que todos assinaram. Muito obrigado.

Eduardo Oestreicher (Seplan/RR)

Nós não deixaremos de cobrar, pois estamos no dia a dia dessa fronteira do Brasil. 
Mas vamos cobrar o que foi trabalhado durante todos esses anos, seja no âmbito 
federal, estadual ou municipal. Queremos que esse canal de comunicação com o 
Ministério da Integração Nacional esteja aberto para que, mesmo que o estudo não 
esteja finalizado, possamos pôr em prática algumas sugestões que saíram daqui.



Apresentação da Atividade: o arco Norte, a pesquisa Fronteira e o trabalho em grupo  | 197

Bolívar Pêgo (moderador)

Já considero a Seplan/RR participante de nosso diálogo. Agradeço a todos e, aos 
que retornam, desejo uma ótima viagem.
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